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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

De gemeente Doetinchem is bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen binnen haar 
grondgebied. Hiervoor is het programma groeimodel bestemmingsplannen stedelijk gebied 
opgesteld. Het programma heeft voor ogen om in drie stappen het hele stedelijke gebied van de 
gemeente Doetinchem te voorzien van één actueel planologisch regime. Het voorliggende 
bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' is de tweede stap van het groeimodel. De 
andere twee stappen zijn samen met de huidige stap in de onderstaande tabel weergegeven:

Stap Gebied Planning ontwerp ter inzage

Stap 1 Gaanderen (G) + Doetinchem West (DW) Najaar 2019
(Huidige status: vastgesteld 
30-03-2020)

Stap 2 G+DW + Wehl Nieuw-Wehl (WNW) + Centrum 
(C)

Voorjaar 2020 

Stap 3 G+DW+WNW+C + Doetinchem Oost (DO) + 
Langerak (L) + Bedrijventerrein (BT)

Najaar 2020

Met een actueel bestemmingsplan wordt een goede basis gelegd bij de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (waarschijnlijk 1-1-2021) 
worden alle dan geldende bestemmingsplannen en beheersverordening in één keer het 
omgevingsplan. Hoe minder verschillende geldende planologische regimes we dan als gemeente 
hebben, hoe makkelijker het dan ook is om daarna met het Omgevingsplan verder te gaan. 
Immers een omgevingsplan is breder dan de bestemmingsplannen zoals we die nu kennen. Als 
de Omgevingswet in werking is getreden moeten o.a. de gemeentelijke verordeningen ook een 
plek krijgen in het omgevingsplan.

De herziening van de nu geldende bestemmingsplannen is ook om een aantal andere redenen 
noodzakelijk:

een actueel bestemmingsplan biedt een grotere rechtszekerheid aan burgers dan een 
verouderd plan. In een verouderd plan kunnen immers veel initiatieven slechts via 
afwijkingsprocedures worden gerealiseerd, waarbij opnieuw een ruimtelijke onderbouwing 
moet worden gegeven;
een regelmatige actualisering biedt de mogelijkheid om het geldende bestemmingsplan aan te 
passen aan de verschillende feitelijk gewijzigde situaties, toegestaan via een partiële 
herziening of afwijking van het bestemmingsplan, waardoor ook voor burgers een goed 
overzicht is gewaarborgd;
gewijzigd ruimtelijk overheidsbeleid (van verschillende niveaus) kan bij een actualisering 
worden vertaald. Op deze wijze blijft het bestemmingsplan, als het centrale plan in de 
ruimtelijke ordening, drager van het meest actuele ruimtelijke beleid.

Bij het actualiseren van een bestemmingsplan legt de gemeente het volgende in het 
bestemmingsplan vast:

de bestaande situatie, mits legaal, wordt ingepast;
nieuw geformuleerd beleid met ruimtelijke gevolgen;
uitgegaan wordt van een uniformering van de regels en de plankaart;
ontwikkelingen die een aparte planologische procedure hebben doorlopen;
nieuwe ontwikkelingen met ruimtelijke gevolgen die:
1. ondergeschikt zijn waardoor geen aparte planologische procedure noodzakelijk is, en;
2. geen financiële gevolgen voor de gemeente hebben.
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Geen nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen met een grote impact waarvoor normaal gesproken een aparte procedure 
zou worden gevolgd, worden niet direct meegenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Deze 
plannen doorlopen eerst hun eigen planologische procedure. Eventuele zienswijzen die gericht zijn 
tegen de specifieke ontwikkeling, worden dan behandeld. Pas nadat de eigen planologische 
procedure van een ontwikkeling is afgerond, bijvoorbeeld met een omgevingsvergunning met 
afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure) of bestemmingsplan, wordt de 
ontwikkeling meegenomen bij de volgende stap in het groeimodel.

1.2  Plangebied

Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit het deelgebied Gaanderen, 
Doetinchem West, Wehl, Nieuw-Wehl en Doetinchem Centrum. De locaties waar momenteel een 
procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor loopt maken geen onderdeel uit van het 
plangebied. Dit is twee locaties in het deelgebied Doetinchem West, namelijk 
bestemmingsplannen 'Europaweg - 2019' en 'Winkelcentrum De Bongerd - 2020' en in deelgebied 
Wehl het bestemmingsplan 'Stationsstraat 29 Wehl - 2019'.

In de navolgende afbeelding is de ligging van de deelgebieden en het plangebied weergegeven.

Plangebied voorliggende bestemmingsplan en de deelgebieden Gaanderen, Doetinchem West, 
Wehl, Nieuw-Wehl en Doetinchem Centrum.

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Binnen het plangebied gelden een groot aantal bestemmingsplannen. Zodra het bestemmingsplan 
'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' onherroepelijk is, zullen die voor het plangebied vervallen. 

Een uitzondering hierop zijn de parapluherzieningen Geluidzone Hamburgerbroek en Geluidzone 
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Verheulsweide. Deze vervallen niet, meer informatie hierover in paragraaf 4.4.3 
Industrielawaai/bedrijfszonering.

De geldende plannen zijn bestemmingsplannen (BP), beheersverordeningen (BHV) en 
parapluherzieningen (PH). In de tabel hierna zijn alle geldende en onherroepelijke plannen 
benoemd.

Plantype Plannaam Datum vaststelling

BP Bedrijventerrein Verheulsweide 2008 01-10-2009

BP Binnenstad en De Veentjes - 2012 22-08-2013

BP Europaweg - 2019 19-12-2019

BP Heideslag 2009 04-02-2010

BP Heideslag 2009 1e uitwerking wijziging 20-08-2013

BP Hofstraat - 2017 22-02-2018

BP Hofstraat - J.F. Kennedylaan - 2018 14-03-2019

BP Keppelseweg 29 Wehl - 2011 02-02-2012

BP Koksgoedweg bij 1 - 2011 15-09-2011

BP Motketel 2011 08-12-2011

BP Nieuw-Wehl 2008 02-07-2009

BP Normad Belvealstraat 2009 06-01-2011

BP Normad Belvealstraat 2009, 1e herziening 
(Verbod dak- en thuislozenvoorziening)

17-07-2014

BP Spoorverdubbeling Wehl - 2013 17-07-2014

BP Stedelijk gebied - najaar - 2019 26-03-2020

BP Wehl 2008 04-02-2010

BP Wehl 2008 Didamseweg 30 26-09-2013

BP Wehl 2008, 1e herziening wijziging 
(Stationsstraat 30-30a)

17-03-2015

PH Geluidzone Hamburgerbroek 25-03-2010

PH Geluidzone Verheulsweide 16-09-2010

PH Parkeren - 2018 01-11-2018

PH Planologisch beleid 2011 30-06-2018

PH Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum 
en Gemengd - 2018

28-06-2018

PH Kantoren, uitsluiten woningbouw en 
supermarkten - 2019

05-03-2020

PH Verbod dak- en thuislozenvoorziening - 2013 17-07-2014

PH verbod bedrijfswoningen 2009 04-02-2010
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Ligging bestemmingsplannen  

Ligging parapluherzieningen
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Afwijkingen/vrijstellingen

Voor de deelgebieden Gaanderen en Doetinchem West geldt dat er na de vaststelling van het 
geldende plan geen relevante afwijkingen zijn verleend die nu in het voorliggende bestemmingsplan 
verwerkt moeten worden. In de loop van de tijd, zijn er in het deelgebied Wehl, Nieuw-Wehl en 
Doetinchem Centrum diverse afwijkingen verleend van het bestemmingsplan. Afhankelijk van de 
toen geldende wet, is de naam anders. Het gaat hierbij enerzijds om vrijstellingen en 
omgevingsvergunningen met een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan (VS), en 
anderzijds om omgevingsvergunningen met een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan 
(OV). In de tabel hierna zijn de planologisch relevante vrijstellingen opgenomen, die verleend zijn 
na vaststelling van het desbetreffende geldende bestemmingsplan.

Plantype Plannaam Datum

VS Grotestraat 1, Wehl 23-09-2019

VS Nieuw Wehlseweg 14, Nieuw Wehl 28-01-2015

VS Nijverheidsweg 14, Wehl 27-06-2018

VS Beekseweg 45, Wehl 9-8-2016

VS Adelaarstraat 4 A, Doetinchem 1-5-2018

VS Heezenstraat 18, Doetinchem 23-4-2018

VS Koningin Wilhelminaplein 3, Wehl 18-6-2018

VS Isiodorusstraat 10, Wehl 9-2-2012

VS Didamseweg 3, Wehl 19-03-2018

VS Burgemeester van Nispenstraat 14, Doetinchem 21-9-2018

OV OV Achterhoekse Floriadetuin 22-08-2018

OV OV Mark Tennantplantsoen - 2015 28-10-2015
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Ligging afwijk ingen/vrijstellingen 

Voor deze locaties is de bestemming destijds niet gewijzigd. Maar het gerealiseerde bouwplan of 
functiewijziging is in de afwijking beschreven. De afwijkingen zijn meegenomen in het nieuwe 
voorliggende bestemmingsplan waarbij nu wel de bestemming eventueel gewijzigd is.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur

In deze paragraaf wordt kort de bouwgeschiedenis en de ruimtelijke structuur beschreven van het 
plangebied per deelgebied.

Gaanderen 
Het deelgebied Gaanderen betreft het dorp Gaanderen, deze ligt ten zuiden van de A18 in het 
meest zuidelijk gedeelte van de gemeente Doetinchem. Het dorp Gaanderen grenst aan de 
zuidzijde aan Terborg, gelegen in de gemeente Oude IJsselstreek. Bijna exact op de 
gemeentegrens tussen de gemeentes ligt de Akkermansbeek, die van grote betekenis is geweest 
bij de historische ontwikkeling van Gaanderen. Het deelgebied is ongeveer 190 hectare groot. 
Gaanderen heeft 5.600 inwoners. Voor een uitgebreide beschrijving zie Bijlage 1 
Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Gaanderen.

Doetinchem West 
Het deelgebied Doetinchem West is het gebied gelegen ten westen van de Oude IJssel. Het 
deelgebied bestaat uit de wijken De Huet, De Hoop, Dichteren en Wijnbergen. Ook Sportpark Zuid 
maakt onderdeel uit van dit deelgebied. Voor een uitgebreide beschrijving zie Bijlage 2 
Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Doetinchem West.

Wehl 
Het deelgebied Wehl ligt ten westen van de stad Doetinchem. De voormalige gemeente Wehl is in 
2005 gefuseerd met de gemeente Doetinchem. Het dorp Wehl bestaat uit de wijken Leemkuil, 
Broekhuizen, Hessenveld, Diepenbroek-Zuid, Motketel en Heideslag. Het deelgebied is bijna 184 
hectare groot. Voor een uitgebreide beschrijving zie Bijlage 3 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke 
structuur Wehl.

Nieuw-Wehl 
Het deelgebied Nieuw-Wehl ligt in het meest westelijke gedeelte van de gemeente Doetinchem. 
Nieuw-Wehl ligt op een kruispunt van wegen. Zorginstelling Elver beslaat een groot deel van 
Nieuw-Wehl. Totaal is het deelgebied Nieuw-Wehl 33 hectare groot. Voor een uitgebreide 
beschrijving zie Bijlage 4 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Nieuw-Wehl.

Doetinchem Centrum 
Het deelgebied Doetinchem Centrum bestaat uit het 'Ei' en de Veentjes. Voor een uitgebreide 
beschrijving van dit deelgebied zie Bijlage 5 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur 
Doetinchem Centrum.

2.2  Functies

Het plangebied kent verschillende functies. Onderstaand is per deelgebied de verwijzing 
opgenomen van de beschrijving van de functies van dat deelgebied. De functies zijn per deelgebied 
opgenomen in de bijlagen van de toelichting.

Gaanderen 
Voor de functies in dit deelgebied zie Bijlage 6 Functies in deelgebied Gaanderen.

Doetinchem West 
Voor de functies in dit deelgebied zie Bijlage 7 Functies in deelgebied Doetinchem West.

Wehl 
Voor de functies in dit deelgebied zie Bijlage 8 Functies in deelgebied Wehl.
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Nieuw-Wehl 
Voor de functies in dit deelgebied zie Bijlage 9 Functies in deelgebied Nieuw-Wehl.

Doetinchem-centrum 
Voor de functies in dit deelgebied zie Bijlage 10 Functies in deelgebied Doetinchem Centrum.

2.3  Ontwikkelingen

Dit bestemmingsplan legt de huidige ruimtelijke mogelijkheden vast. Ontwikkelingen die nog niet 
met succes een planologische procedure hebben doorlopen zijn in dit plan niet meegenomen. De 
locaties waar al wel de bestemmingsplanprocedure voor loopt, zijn buiten het voorliggende 
plangebied gelaten. 
Ook zijn op korte termijn in het plangebied geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. Zie ook 
paragraaf 1.1 voor de uitgangspunten van dit bestemmingsplan.

2.4  Wijzigingen

In deze paragraaf zijn de wijzigingen weergegeven ten op zichte van de geldende planologische 
situatie. De wijzingen lopen uiteen van algemene wijzigingen in de regels tot aan de wijzigingen op 
perceelniveau. Dit kunnen ook ontwikkelingen zijn die met succes een planologische procedure 
doorlopen hebben. Tegen deze wijzigingen kunnen niet nogmaals een zienswijze worden 
ingediend, dit is vastgelegd in de wet. Deze ontwikkelingen zijn vanuit planologisch oogpunt geen 
nieuwe ontwikkeling, aangezien ze al een eigen separate planologische procedure doorlopen 
hebben. 
In de onderstaande paragrafen worden de wijzigingen ten opzichte van de geldende planologische 
situatie toegelicht.

2.4.1  Algemene wijzigingen

In het deelgebied Wehl zijn meerdere verschillende planologische regimes nu tot één eenduidig 
planologisch regime gemaakt. Hierdoor zijn kleine verschillen in de manier van bestemmen nu 
eenduidig gemaakt. Zoals het opnemen van een bouwvlak bij alle bestemmingen waar gebouwd 
mag worden en de opsplitsing van de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin' bij de reguliere woningen. In 
het deelgebied Wehl geldt dat dit met name is gedaan ter plekke van de woningen die 
gerealiseerd zijn in de woonwijk Heideslag.

2.4.2  Wijzigingen per locatie

Ambtshalve wijzigingen

Diverse kleine wijzigingen woonwijk De Huet

In woonwijk De Huet zijn diverse kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo hadden sommige woningen 
aan de voorzijde per abuis geen tuinbestemming. Bij de woningen van Burgemeester de 
Bruinstraat 83 01 t/m 13, 85 01 t/m 06, 87 01 t/m 09 en 87A in Doetinchem waren per abuis geen 
goot- en bouwhoogte opgenomen op de verbeelding. Dit is in het voorliggende bestemmingsplan 
hersteld.

Wijnbergseweg 39-41

Het opgestelde bestemmingsplan is voor deze locatie is niet vastgesteld (bestemmingsplan 
Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019). Daarom is het gehele perceel 
Wijnbergseweg 39-41 nu volledig opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. 

Gevoerde planologische procedure 
Er zijn geen plannen die onlangs een planologische procedure doorlopen hebben en die nu 
verwerkt zijn in het voorliggende bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Inleiding

In dit hoofdstuk komt het overheidsbeleid aan de orde dat van invloed is op het voorliggende 
bestemmingsplan. Uit onderzoek blijkt dat de volgende beleidsstukken niet van invloed zijn:

structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), Rijksoverheid, inwerking getreden op 13 maart 
2012;
besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), Rijksoverheid, vastgesteld op 
22 augustus 2011, inclusief de latere aanvullingen;
besluit ruimtelijke ordening, De Ladder voor duurzame verstedelijking, Rijksoverheid, 1 oktober 
2012;
cultuur en Erfgoed 2017-2020, Beleef het mee! Provincie Gelderland, vastgesteld 29 juni 2016;
regionale Structuurvisie Achterhoek 2012, Regio Achterhoek, vastgesteld 26 april 2012;
masterplan Schil, gemeente Doetinchem, d.d. 13 december 2007;
cultuurnota Dossier Cultuur 2003, gemeente Doetinchem, vastgesteld d.d. 18 december 2003.

Deze plannen zijn daarom ook niet verder toegelicht in dit plan.

Het beleid wat wel van invloed is op het bestemmingsplan is in dit hoofdstuk verwoord en 
afgewogen.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  De Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (verder: 'de Ladder') is ingericht voor een zorgvuldige 
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De 
uitgangspunten hierbij zijn dat de ontwikkeling voorziet in een behoefte, en dat de ontwikkeling in 
eerste instantie in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd.

Artikel 3.1.6 lid twee Bro omschrijft de ladder als volgt:

'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.'

Voor de Ladder is dus een onderzoek nodig dat uit drie stappen bestaat:

1. Is sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'?
2. Vindt de ontwikkeling plaats buiten bestaand stedelijk gebied?
3. Als hier sprake van is, dan moet motivering plaats vinden volgens de Ladder: waarom kan niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte worden voorzien?

De toepassing van de Ladder is mede bepaald door uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). De ABRS heeft in een 'overzichtsuitspraak' 
op 28 juni 2017 op een rij gezet hoe de Ladder gebruikt moet worden. Hiermee wordt houvast 
geboden aan de rechtspraktijk.

Onderzoek

1. Is sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'

De laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Artikel 1.1.1 Bro definieert een 
stedelijke ontwikkeling als 'een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
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zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen'. 

In het voorliggende plan worden geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het 
voorliggende bestemmingsplan is een conserverend plan.

Stap 2 'Motivering volgens de Ladder' en stap 3 'motivering locatie indien niet binnen bestaande 
stedelijk gebied' kunnen daarom overgeslagen worden.

Conclusie

Omdat er bij dit plan geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, is een motivering van 
het plan volgens de Ladder niet nodig.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Gelderland

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is op 19 december 2018 door Provinciale Staten van 
Gelderland vastgesteld en in werking getreden op 1 maart 2019. De visie beschrijft de lange 
termijn ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving in Gelderland. Samen met de 
Omgevingsverordening heeft de provincie al vooruit gelopen op de Omgevingswet. Deze wet biedt 
meer ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in het fysieke domein, in samenspraak met de 
omgeving.

De provincie streeft naar een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit wil de provincie 
bereiken door de focus te leggen op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig 
Gelderland. Hiervoor zijn zeven ambities benoemd om richting te geven:

1. Energietransitie;
2. Klimaatadaptatie;
3. Circulaire economie;
4. Biodiversiteit;
5. Bereikbaarheid;
6. Vestigingsklimaat;
7. Woon- en leefklimaat.

Met vier 'spelregels' of 'doe-principes' - doen, laten, zelf en samen - wordt er werking aan 
gegeven. 
Dit is het kader waarbinnen de provincie wil werken en afwegingen wil maken.

Onderzoek en conclusie

Het voorliggende plan betreft een actualisatie en legt geen nieuwe ontwikkelingen vast. De 
omgevingsvisie is daarom ook niet direct van invloed op het bestemmingsplan. Wel zijn het 
onderwerpen die het plan in het algemeen raken. Maar deze zijn, onder andere op basis van 
gemeentelijk beleid, ook al waar mogelijk vertaald naar (algemene) regels in het 
bestemmingsplan. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid voor zonnepanelen of andere 
voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie op het dak toegestaan is met een 
algemene gebruiksregel.

Het plan sluit derhalve aan op de provinciale visie.
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3.3.2  Omgevingsverordening Gelderland

De Omgevingsverordening is op 19 december 2018 door Provinciale Staten van Gelderland 
vastgesteld en in werking getreden op 1 maart 2019. Hierin zijn regels en bepalingen over de 
inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving vastgelegd. Samen met de Omgevingsvisie heeft 
de provincie al vooruit gelopen op de Omgevingswet. Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven 
en ontwikkelingen in het fysieke domein, in gesprek met de omgeving.

Onderzoek en conclusie

Voor het voorliggende bestemmingsplan zijn de volgende regels uit de Omgevingsverordening 
Gelderland van toepassing.

Water  

Grondwaterbeschermingsgebied 

In een bestemmingsplan moeten grondwaterbeschermingsgebieden een bestemming krijgen die 
hetzelfde of een lager risico voor het grondwater met zich meebrengt, dan de huidige 
planologische situatie. Het grondwaterbeschermingsgebied van De Pol ligt gedeeltelijk in het 
plangebied.

Waterwingebied  

De waterwingebieden mogen niet worden voorzien van een bestemming die negatieve effecten 
kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater. Het waterwingebied ligt buiten het plangebied 
en is daarom niet relevant voor het voorliggende bestemmingsplan.

Intrekgebied 

In het intrekgebied is het verboden om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de winning 
van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, aardolie en steenkoolgas. Het voorliggende 
bestemmingsplan maakt deze werkzaamheden niet mogelijk, waardoor het intrekgebied verder 
niet relevant is voor het voorliggende bestemmingsplan.

Boringsvrije zone en Koude-warmteopslagvrije zone

Het is verboden binnen een inrichting in een boringsvrije zone werken tot stand te brengen of 
handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte aan de bodem en/of het grondwater 
wordt onttrokken of toegevoegd. Onder een handeling wordt in ieder geval begrepen het oprichten, 
in exploitatie nemen of hebben van een bodemenergiesysteem.

In de koude-warmteopslagvrije zone (KWO vrije zone) zijn geen koude-warmte opslag systemen 
toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de 
drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden tot verandering van bijvoorbeeld de 
chemische kwaliteit, er kan negatieve beïnvloeding optreden van de stromingsrichting van 
grondwater voor drinkwaterbereiding, en er kunnen zich calamiteiten voordoen bij gebruik van 
vloeistoffen in gesloten systemen. Ook het boren in de bodem kan een bedreiging opleveren. Deze 
systemen zijn daarom niet toegestaan.

Naast de regels van het bestemmingsplan moet daarom ook voldaan worden aan de 
Omgevingsverordening Gelderland, in dit geval de regels voor  van boringsvrije zone en 
koude-warmteopslagvrije zone die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Gelderland. Deze 
regels uit de verordening zijn rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven en in verband met 
dubbele regelgeving daarom niet nog een keer opnieuw geregeld in het bestemmingsplan. 

In paragraaf 5.2 Toelichting op de regels is de regeling voor het grondwaterschermingsgebied 
nader toegelicht.
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Boringsvrije zone, Koude-warmteopslagvrije zone, Waterwingebied, 
Grondwaterbeschermingsgebied en Intrekgebied volgens de Omgevingsverordening Gelderland

Natuur en landschap 

Gelders Natuurnetwerk (GNN)

Binnen het GNN zijn geen bestemmingen toegestaan waardoor de kernkwaliteiten van het gebied 
significant worden aangetast. Het GNN ligt op sommige plekken net binnen het plangebied en 
daarom is er voor de GNN een specifieke aanduiding opgenomen.

Groene Ontwikkelingszone (GO)

De GO bestaat uit alle gebieden met een andere bestemming dan 'Natuur' binnen de voormalige 
Gelderse EHS. Binnen de GO is onder voorwaarden een beperkte uitbreiding van een stedelijke 
ontwikkeling toegestaan. De GO ligt op sommige plekken net binnen het plangebied en daarom is 
er voor de GO een specifieke aanduiding opgenomen.
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Gelders Natuurnetwerk (donkergroen) en Groene Ontwikkelingszone (lichtgroen) uit de  
Omgevingsverordening Gelderland

In paragraaf 5.2 Toelichting op de regels is nader ingegaan op de gevolgen van het provinciale 
beleid voor het thema Natuur en landschap. 

Nieuwe woonlocaties

In de Omgevingsverordening Gelderland is opgenomen dat in een bestemmingsplan nieuwe 
woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts toegestaan worden wanneer dit past in het 
geldende door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma opeenvolgend de 
door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor de betreffende regio.

In de toelichting wordt hierbij aangegeven dat voornoemde betrekking heeft op alle nieuwe 
woningen die in een bestemmingsplan worden opgenomen, dus ook woningen die ontstaan door 
woningsplitsing of woningen die in het kader van functieverandering van kantoren, scholen, 
zorggebouwen, nieuwe (zorg-)landgoederen, vrijkomende agrarische bebouwing en dergelijke 
worden gerealiseerd.

Het voorliggende bestemmingsplan bevat de planologische mogelijkheid voor de bouw van een 
aantal woningen. Deze woningbouwmogelijkheid was al opgenomen en verantwoord in het 
geldende regime. Het is dus niet nieuw in dit bestemmingsplan. De woningbouwmogelijkheid die 
opgenomen is in dit bestemmingsplan is passend in het woningbouwprogramma van de 
gemeente. Zie hiervoor paragraaf 3.5.3 Woningbouwstrategie 2019.

Voor het overige staan in de Omgevingsverordening Gelderland geen specifieke regels waar in het 
voorliggende bestemmingsplan rekening mee gehouden moet worden.
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3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek

De groei van het aantal huishoudens in de regio Achterhoek houdt langer aan dan eerder voorzien. 
Dit betekent dat er extra woningen moeten komen om te kunnen voorzien in de kwalitatieve 
behoefte die er nu en in de toekomst is. Daarom is in regionaal verband vanuit de thematafel 
Wonen en Vastgoed de notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek' opgesteld 
en door alle Achterhoekse gemeenteraden vastgesteld. De gemeenteraad van de gemeente 
Doetinchem heeft deze notitie op 26 september 2019 vastgesteld. Op basis van deze notitie wordt 
onder voorwaarden ruimte gegeven aan de bouw van extra woningen in de regio Achterhoek. 
Daarmee moeten nieuwe plannen voor het toevoegen van woningen in ieder geval worden getoetst 
aan de volgende drie voorwaarden/kwaliteitscriteria: de behoefte is aangetoond, voorrang voor 
transformatie van leegstaand vastgoed (verbouw of nieuwbouw na sloop) en inbreiding gaat voor 
uitbreiding. De notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek' is door de provincie 
Gelderland vastgesteld als wijziging op een aantal passages van de Regionale woonagenda 
Achterhoek 2015-2025. Meer hierover in paragraaf 3.4.2 Regionale woonagenda Achterhoek 
2015-2025. 

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem, conform en met in 
achtneming van de inhoud van de notitie, het college van burgermeester en wethouders opdracht 
gegeven om de notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek' nader uit te werken 
voor de gemeente Doetinchem. Deze nadere uitwerking is noodzakelijk om daadwerkelijk 
medewerking te kunnen verlenen aan plannen voor het toevoegen van nieuwe woningen in de 
gemeente Doetinchem. De nadere (lokale) uitwerking heeft zijn beslag gekregen in de 
'Woningbouwstrategie 2019'. Meer hierover in paragraaf 3.5.3 Woningbouwstrategie 2019.

3.4.2  Regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale woonagenda Achterhoek 
2015-2025 vastgesteld als opvolger van de Regionale Woonvisie 2010-2020. De Regionale 
woonagenda schets de kaders en geeft ruimte om de inhoud mede door andere partijen te laten 
invullen. Daarmee verschuift de rol van de overheid van inhoudelijk bepalend naar proces 
begeleidend. Kernbegrippen zijn kaders stellen, faciliteren en ruimte geven.

De in paragraaf 3.4.1 toegelichte notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek', 
zal de Regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025 voor wat betreft het kwantitatieve deel 
vervangen. Dit betekent concreet dat passages uit de Regionale woonagenda Achterhoek 
2015-2025 die (in relatie tot inmiddels verouderde prognoses) betrekking hebben op (de afspraken 
over) het aantal (netto) toe te voegen woningen tot 2025 (inclusief de in 2015 afgesproken 
verlaging met 10%) niet meer van toepassing zijn c.q. worden vervangen door de inhoud van de 
notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek'. Daarmee wordt op grond van 
regionaal beleid ruimte geboden om woningen toe te voegen voorzover die woningen (onder 
andere) voorzien in een aantoonbare behoefte in plaats van dat de ruimte die er is om woningen 
toe te voegen een afgeleide is van een afgesproken maximaal aantal woningen (het 
woningcontingent). Daarnaast is met het vaststellen van de notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria 
woningbouw Achterhoek' de onwenselijkheid die in de Regionale Regionale Woonagenda 
2015-2025 is opgenomen t.a.v. het toevoegen van extra woningen in de kleine kernen en het 
buitengebied, niet meer van toepassing voor nieuwe plannen. De in de Regionale Woonagenda 
2015-2025 opgenomen mogelijkheid voor maatwerkoplossingen in incidentele gevallen blijft 
onverkort van toepassing op bestaande en nieuwe plannen die betrekking hebben op het 
toevoegen van woningen in de kleine kernen en het buitengebied. De provincie Gelderland stelt de 
notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek' vast als wijziging van de Regionale 
woonagenda Achterhoek 2015-2025 op de hiervoor genoemde passages.    
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Plannen die betrekking hebben op het toevoegen van nieuwe woningen in de gemeente 
Doetinchem en voldoen aan de lokale uitwerking van de notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria 
woningbouw Achterhoek' c.q. de 'Woningbouwstrategie 2019', zijn daarmee ook passend binnen 
de Regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025.

3.4.3  Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek

De gemeenten in de Achterhoek werken samen op het beleidsthema Duurzame Economie. Hierin 
werken de gemeenten onder meer samen aan vitale stads- en dorpscentra en de bestrijding van 
leegstand.

De behoefte aan fysieke winkels loopt terug, waardoor ook in de Achterhoek onderlinge 
concurrentie (verdringing) en leegstand toenemen. De leegstand in de Achterhoek is circa 
anderhalf keer zo groot als het landelijk gemiddelde. Detailhandelsontwikkelingen hebben meer en 
meer een bovenlokale impact. Om in deze tijd (economische crisis, krimp, internet bestedingen) 
private investeringen in de centra van de hoofdkernen te stimuleren, hebben marktpartijen behoefte 
aan een helder lokaal en regionaal detailhandelsbeleid. Op regionaal niveau zijn hiervoor de 
basisbeleidsafspraken vastgelegd.

Het doel is behoud van een zo aantrekkelijk mogelijk winkelstructuur voor inwoners van en 
bezoekers aan de Achterhoek. De focus ligt hierbij op behoud van vitale centra, groot en klein. 
Winkelcentra zijn de visitekaartjes van de kernen en zijn hierdoor zeer belangrijk voor het woon- 
en leefklimaat. De regionale afspraken vormen de basis voor het lokaal beleid en (toetsing van) 
lokale ontwikkelingen. Meer over het lokale detailhandelsbeleid in paragraaf 3.5.8 
Detailhandelsbeleid gemeente Doetinchem.

3.4.4  Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Doetinchem het Regionaal Programma Werklocaties 
Achterhoek (RPW Achterhoek) vastgesteld. Met een looptijd van 4 jaar (2019-2023).

De Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland hebben het gezamenlijke doel om lokale 
en regionale bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren op bedrijventerreinen die qua kwaliteit, maar 
ook qua beschikbaarheid voldoen aan de eisen en wensen van ondernemers en hun omgeving. In 
vervolg hierop zijn de 7 gemeenten van de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) door de provincie gevraagd om 
vierjaarlijks een regionaal programma werklocaties (RPW) op te stellen. 

De doelstelling van het RPW zijn:

bijdragen aan economische ontwikkeling op de juiste locaties in de regio en het bevorderen 
van (de randvoorwaarden voor) werkgelegenheid;
ruimte geven aan de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid;
het versterken van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen;
toelaten van nieuwe ontwikkelingen, waar dat nodig is;
bevorderen van regionale samenwerking omtrent het bedrijventerreinenbeleid.

De regionale afspraken vormen de basis voor het lokaal beleid en (toetsing van) lokale 
ontwikkelingen. Meer over het lokale bedrijventerreinenbeleid in paragraaf 3.5.10 Bedrijventerreinen 
In Verandering.
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3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Structuurvisie Doetinchem 2035

Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Structuurvisie Doetinchem 
2035 vastgesteld. Deze structuurvisie schetst een beeld van de huidige ruimtelijke situatie en gaat 
zowel in op de kwaliteiten als op onderdelen waar verbeteringen denkbaar zijn. Er worden 
ruimtelijke kaders geschetst waarbinnen de gemeente Doetinchem de komende jaren wil werken. 
Daarbij gelden vier thema's, waarvan drie voor de ontwikkelingen in het plangebied van belang zijn. 
Dit zijn:

beherend ontwikkelen van stad en land;
kwaliteit en beleving;
economische kansen.

Beherend ontwikkelen van stad en land

Het accent verschuift van ontwikkeling naar beheer als gevolg van de te verwachten vergrijzing van 
de bevolking en daling van het aantal inwoners. De focus komt te liggen op het verbeteren van 
bestaande gebieden en functies. Wat goed is vraagt om goed beheer en behoud. Wat niet langer 
voldoet vraagt om aanpassing of, in het uiterste geval, om vervanging door iets anders. Denkbaar 
is de sloop van bebouwing en het transformeren van stukken stad naar natuur of stadspark.

Kwaliteit en beleving

De verschuiving van het accent naar beheer biedt kansen voor kwalitatieve ontwikkeling. 
Doetinchem moet aantrekkelijk zijn voor bewoners, bezoekers en bedrijven. In de structuurvisie 
ligt de focus op de beleving en ruimtelijke kwaliteit. De structuurvisie streeft een hoge ruimtelijke 
kwaliteit na. De kwaliteit zal er overal weer anders uitzien en is op verschillende manieren te 
realiseren.

Economische kansen

De gemeente Doetinchem wil aantrekkelijk blijven door bestaande kwaliteiten te versterken en 
nieuwe kwaliteiten aan te boren. Inzet is het behoud van werkgelegenheid en het redden van de 
traditioneel sterke sectoren, zoals de maakindustrie en de zorg. Daarnaast zet de gemeente in op 
onverwachte kansen die zich voordoen en het anticiperen daarop. De stad moet vernieuwend zijn 
zonder de bestaande kwaliteiten te verwaarlozen.

Oude IJssel

Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad van Doetinchem het inrichtingsplan 'Oude IJssel - 
binnenstad' vastgesteld. In de visie (november 2015) en de uitvoeringsagenda (april 2016) voor de 
binnenstad heeft de gemeenteraad het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad als een 
van de hoofdopgaven benoemd.

Beoogd effect

Met de herinrichting ontstaat aansluitend aan de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied, 
waarin het hele jaar door ruimte is voor bewoners en bezoekers om te recreëren en ontspannen op 
en langs het water. Ondernemers kunnen er (water)activiteiten, evenementen en kleinschalige 
horeca aanbieden. Het gebied heeft daarmee de potentie om de belevingswaarde van de gastvrije 
binnenstad te versterken en de verblijfsduur in de binnenstad te verlengen. Met het vaststellen van 
een inrichtingsplan als visie is de eenheid en integraliteit gewaarborgd voor de verdere uitwerking 
en uitvoering in de komende jaren.

Kwaliteit en beleving

Het ontwerp is bedoeld om de binnenstad en de Oude IJssel meer met elkaar te verbinden. 
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Uiteindelijk moet dat leiden tot een beter floreren van de Doetinchemse binnenstad; bezoekers 
verblijven langer in de stad omdat er meer te beleven valt en blijven nog wat drinken en eten. Om 
dit bereiken, moeten de maatregelen binnen een beperkte tijd uitgevoerd worden, omdat het 
anders te laat is om het tij te keren. Uitgegaan wordt dat de gewenste en realistische tijdspanne 
tussen de 3 en 5 jaar ligt.

De Bleekzijde; de Bleek blijft een belangrijke groene plek en wordt versterkt. De Wijnbergseweg 
en Dichterseweg worden qua inrichting aangepast aan de wegcatergorie, namelijk een 
erftoegangsweg met een rijsnelheid van 30 km/uur.

Het aansluitende deel Stokhorstweg wordt omgevormd tot fiets- en voetgangersroute. Aansluitend 
op de Varkensweide, worden een 5 of 6 tal camperplaatsen gerealiseerd. De driehoek tussen de 
brug en Pannenkoekschip wordt damen met het Waterschap omgevormd tot een leer-speel 
gebied met langs de Oude IJssel een brede ecologische strook.

De stadszijde; de Oude IJssel Brug is de verbinding tussen de Bleekzijde en de binnenstad. De 
oversteek over de Gaswal/Missetstraat wordt verbeterd. De boulevard (Missetstraat) wordt een 
gebied met meer verblijfsmogelijkheid met ruimte voor activiteiten. De doorgaande route wordt 
versmalt en ingericht tot een 30 km-weg. De fietsers krijgen een eigen fietsvoorziening aan de 
rivierzijde.

Langs de Oude IJssel wordt de flaneersteiger doorgetrokken richting de Europabrug en komt er 
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ruimte voor een zittribune, ligweide en water. De grondwal wordt verlaagd om ook vanuit de 
binnentuin bij de Gasthuissteeg zichtcontact met de Oud IJssel te krijgen.

Het gebied tussen de Oude IJsselbrug en de Europaweg behoud een groene invulling. Wel wordt 
er een invulling met een markant gebouw (met horecafunctie) voorzien. Ook hier zal middels een 
oversteekplek de verbinding met de binnenstad gezocht worden. Voor de voetgangers wordt 
gekeken naar een voetpad op de Europabrug.

Onderzoek en conclusie

De Structuurvisie Doetinchem 2035 van de gemeente bevat geen specifieke voorwaarden voor het 
plangebied van het voorliggende bestemmingsplan. Voor het vastgestelde inrichtingsplan 'Oude 
IJssel - binnenstad' is de geldende wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van een 
horecagelegenheid verschoven. Tevens is er een nieuwe wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 
gewenste verblijfsmogelijkheden en groene invulling aan de kant van de stadszijde te realiseren 
waarbij de weg wordt verlegd.

3.5.2  Doetinchem Natuurlijk Duurzaam

Op 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 
vastgesteld. In het koersdocument staat beschreven wat duurzaamheid voor Doetinchem 
betekent, welke middelen de gemeente inzet en welke doelen de gemeente heeft om onze 
duurzaamheidsambities te behalen.

Duurzaamheid is een heel breed begrip. Voor Doetinchem komt duurzaamheid terug op de 
beleidsvelden energie, natuur, klimaat, circulaire economie, mobiliteit en duurzame producten en 
diensten. De gemeente zet zichzelf in als verbinder die andere partijen ondersteunt en 
enthousiasmeert bij hun duurzame initiatieven.

Met het koersdocument legt de gemeente de focus voornamelijk op het terrein van energie. Op dit 
terrein kan de gemeente grote 'winsten' behalen. Doetinchem wil, samen met de andere 
Achterhoekse gemeenten, in 2030 energieneutraal zijn. Dit doet de gemeente door zowel energie 
te besparen als schone energie op te wekken. De gemeente ziet het als taak om deze 
energietransitie te faciliteren en te stimuleren. Daarbij wil de gemeente het goede voorbeeld geven 
en de te banen wegen vrijmaken.

Wat betreft de energiebesparing richten de gemeente zich voornamelijk op de bestaande 
woningvoorraad en het bedrijfsleven. De gemeente informeert en zorgt voor subsidieregelingen of 
leningen. Wat betreft energieopwekking zijn zon, biomassa en ook wind kansrijke duurzame 
energiebronnen. In theorie kan elk gebouw voorzien in zijn eigen duurzame energieopwekking. 
Daar waar dit niet mogelijk is bieden collectieve duurzame energievoorzieningen het alternatief.

Duurzame energieopwekking in Doetinchem

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader Duurzame energieopwekking in 
Doetinchem vastgesteld. Met dit beleidskader is helder hoe de gemeente initiatieven voor 
duurzame energieopwekking in behandeling wil nemen. Dit beleidskader is een nadere uitwerking 
van het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam. Het biedt inwoners de mogelijkheid om 
mee te doen en mee te beslissen bij projecten voor duurzame energieopwekking in hun buurt. 
Daarnaast geeft het initiatiefnemers een handelingsperspectief waarmee zij projecten voor 
duurzame energieopwekking tot ontwikkeling kunnen brengen in Doetinchem.

De doelstelling van het beleidskader is drieledig:

1. Het beleidskader heeft als doel ruimte te bieden voor duurzame energieopwekkingsinitiatieven. 
Door het beleidskader is de gemeente in staat om initiatieven te 'toetsen' op hun 
inpasbaarheid.

2. De ruimtelijke kwaliteit van het grondgebied waarborgen en waar mogelijk versterken. Het 

 28 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



beleidskader geeft richtlijnen voor 'inpassing' van initiatieven met een grote ruimtelijke impact 
zoals zonneparken en windparken.

3. Ten derde is het doel dat grootschalige initiatieven met een zo groot mogelijke 
maatschappelijke betrokkenheid tot stand komen. Dit alles om de betrokkenheid te vergroten 
en de omgeving mee te laten profiteren van de voordelen die ook ontstaan.

Onderzoek en conclusie

In het voorliggende bestemmingsplan heeft de gemeente waar mogelijk al rekening gehouden met 
de energieneutraliteitsambitie. Zo is het in alle bestemmingen toegestaan om op daken van 
gebouwen zonnepanelen en -collectoren te plaatsen. Dit kan vergunningvrij als rekening wordt 
gehouden met de bijbehorende randvoorwaarden. Het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren 
op monumenten is niet vergunningsvrij. Het realiseren van zonnepanelen op de grond is alleen 
toegestaan als er een omgevingsvergunning is aangevraagd. De gedachtegang is dat eerst het 
dak wordt gebruikt om zonnepanelen te realiseren en dat daarna eventueel nog zonnepanelen op 
de grond. In het bestemmingsplan is geregeld dat de opgewekte duurzame energie zowel voor 
eigen gebruik als voor derden opgewekt mag worden.

Bij de algemene afwijkingsregel is voor het opwekken van kleinschalige duurzame energie bij 
woningen een aantal regels opgenomen. Met deze regels is het mogelijk om bijvoorbeeld bij 
woningen onder voorwaarden een grotere extra oppervlakte aan zonnepanelen (tot maximaal 100 
m2), of een miniwindturbine te realiseren. Meer hierover in Hoofdstuk 5 Wijze van bestemmen.

3.5.3  Woningbouwstrategie 2019

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad de 'Woningbouwstrategie 2019' vastgesteld. 

De afgelopen jaren kon beperkt medewerking worden verleend aan woningbouwplannen. 
Aanleiding daarvoor waren regionale afspraken over het maximaal aantal toe te voegen woningen 
en bijbehorend lokaal beleid onder de noemer (uitvoering) herziene woningbouwstrategie uit 2015 
en 2016. Tegelijkertijd heeft dit beleid ervoor gezorgd dat de gemeente de regie weer in handen 
heeft als het gaat om het toevoegen van nieuwe woningen; de latente woningbouwcapaciteit in 
bestemmingsplannen is geschrapt. De gemeente kan nu weer meewerken aan gewenste 
woningbouw ontwikkelingen. 

De groei van het aantal huishoudens in de regio Achterhoek alsook in de gemeente Doetinchem 
houdt langer aan dan eerder was voorzien ten tijde van het vaststellen van regionale afspraken over 
het maximaal aantal toe te voegen woningen en bijbehorend lokaal beleid onder de noemer 
(uitvoering) herziene woningbouwstrategie uit 2015 en 2016. Dat de groei van het aantal 
huishoudens langer aanhoudt dan verwacht, betekent dat er extra woningen moeten komen om te 
kunnen voorzien in de kwalitatieve behoefte die er nu en in de toekomst is. De gemeenteraad van 
Doetinchem heeft daartoe op 26 september 2019, net als de andere Achterhoekse gemeenten, de 
notitie 'Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw regio Achterhoek' vastgesteld. Daarmee is een 
nieuw regionaal kader gegeven waaraan nieuwe woningbouwontwikkelingen in de regio en dus ook 
in de gemeente Doetinchem moeten voldoen. Zie voor meer informatie paragraaf 3.4.1.

De 'Woningbouwstrategie 2019' vormt de uitwerking van dat kader c.q. de notitie 'Kwalitatieve 
toetsingscriteria woningbouw regio Achterhoek'. Met de 'Woningbouwstrategie 2019' kan de 
gemeente Doetinchem sturen op het toevoegen van woningen waar behoefte aan is voor de 
verschillende doelgroepen, op het toevoegen van stedenbouwkundige kwaliteit en op het bestrijden 
van leegstand. Daarmee geeft de 'Woningbouwstrategie 2019' mede invulling aan de opvatting van 
de gemeente dat degenen die in de gemeente Doetinchem willen wonen ook terecht moeten 
kunnen op de woningmarkt binnen de gemeente Doetinchem.

Met de 'Woningbouwstrategie 2019' wordt het voor initiatiefnemers duidelijk aan welke 
voorwaarden hun initiatieven in ieder geval moeten voldoen om in principe medewerking van de 
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gemeente te verkrijgen.

Onderzoek en conclusie

Voor het voorliggende bestemmingsplan heeft het nieuwe woningbouwbeleid geen directe 
gevolgen. Dit komt omdat geen nieuwbouwmogelijkheden bij recht worden geboden die niet 
passen in het beleid. Concreet betekent dit dat er geen nieuwe woningen gebouwd kunnen worden 
die niet voldoen aan het gemeentelijke woningbouwbeleid.

3.5.4  Planologisch beleid

Op 6 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Doetinchem ingestemd met het Planologisch beleid 
2011. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - najaar - 2019' op 30 maart 
2020 heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen doorgevoerd. In deze paragraaf komt de 
integrale versie van het Planologisch beleid terug.

Het planologisch beleid vormt het ruimtelijk beleidskader voor woningen en bijbehorende 
bouwwerken. In de nota wordt beleid geformuleerd voor kleine bouwplannen met betrekking tot 
woningen. Ook voorziet de nota in een belangrijke verruiming en versoepeling van de tot nu toe 
gehanteerde bouwvoorschriften. In de voorgestelde regeling is een onderscheid gemaakt tussen:

a. ruimtelijke aspecten die betrekking hebben op het woonhuis en bijbehorende bouwwerken 
alleen;

b. de ruimtelijke aspecten van de woning die alleen geregeld kunnen worden als de kenmerken 
van de omgeving daarbij betrokken worden.

Daarnaast zijn een aantal relatief ondergeschikte bouwactiviteiten die voorheen als afwijking 
verleend kon worden, nu als 'bij recht' toegestane bouwactiviteiten opgenomen. Dit zijn 
bijvoorbeeld erkers, toegangspartijen en overkappingen in de voortuin van een woning. Verder zijn 
versoepelingen doorgevoerd voor:

woonruimte in bijbehorende bouwwerken;
overkappingen;
erfafscheidingen;
beroepen en bedrijven aan huis;
mantelzorg.

Met het Planologisch beleid ligt er een vernieuwde basis voor omgevingsvergunningen en 
bestemmingsplannen. Daarnaast is het beleid de basis voor nieuwe planontwikkelingen.

De onderstaande uitgangspunten van het Planologisch beleid zijn relevant voor het 
bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020'.

3.5.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen (woningen) moeten in een bouwvlak worden gerealiseerd. De bouwvlakdiepte is bij 
rijwoningen in principe 13 meter en bij vrijstaande en dubbele woningen 15 meter. Voorwaarde is 
wel, dat een afstand van minimaal 8 meter resteert tussen (het verlengde van) de van de weg 
afgekeerde bouwgrens (achtergevelrooilijn) en de achterste perceelsgrens.

In situaties, waarbij de achterste perceelsgrens niet evenwijdig loopt aan (het verlengde van) de 
van de weg afgekeerde bouwgrens (een ‘schuin lopende’ perceelsgrens), moet maatwerk  worden 
geleverd en is eventuele medewerking aan een uitbreidingsplan afhankelijk van de 
stedenbouwkundige situatie ter plekke. Medewerking kan in dat geval slechts worden verleend 
met behulp van een buitenplanse afwijking.

Hoofdgebouwen moeten in principe minimaal 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens worden 
gebouwd. Langs openbaar gebied kan echter tot op de perceelsgrens gebouwd worden. De 
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grond(en) in kwestie draagt/dragen dan de bestemming 'Groen', 'Natuur', 'Water', 'Verkeer' of een 
vergelijkbare bestemming. Dit is acceptabel omdat de openheid opzij van de bebouwing is 
gegarandeerd. Er ontstaat dan geen aaneengesloten bebouwing.

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de 
bestemmingsregels om het bouwen buiten het bouwvlak mogelijk te maken. De goot- en 
bouwhoogte van hoofdgebouwen is in principe 6 respectievelijk 10 meter. Als er sprake is van een 
bijzondere bouwstijl, dan worden in het bestemmingsplan afwijkende hoogtenormen opgenomen 
(maatwerk).

Om in de toekomst levensloopbestendige woningen mogelijk te maken is er ruimte nodig in de 
woning. Daartoe moet de woning in elk geval een minimale voorgevelbreedte van 6 meter hebben. 
Deze eis geldt voor zowel nieuwbouw als vervangende nieuwbouw. 

Bijbehorende bouwwerken

Situering

In het bestemmingsplan is een bouwperceel opgedeeld in twee bestemmingsvlakken: 'Wonen' en 
'Tuin'. Bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen en overkappingen) kunnen in de regel slechts op 
grond met de bestemming 'Wonen' worden gerealiseerd, zowel binnen als buiten het bouwvlak. 
Bijbehorende bouwwerken moeten op minimaal 1 meter van de voorkant van het hoofdgebouw te 
worden gebouwd. Met ‘voorkant’ wordt hier de voorgevel van het hoofdgebouw bedoeld en niet de 
voorzijde van bijvoorbeeld een erker of een toegangspartij.

De voortuin moet in principe gevrijwaard blijven van bijbehorende bouwwerken. Er geldt een 
uitzondering voor erkers, toegangspartijen en overkappingen (zie paragraaf 3.5.4.2 Erkers, 
toegangspartijen en overkappingen). Voor het overige kunnen slechts zogenaamde andere 
bouwwerken geen gebouwen zijnde in de voortuin worden gerealiseerd.

Bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrens worden gebouwd. Bij hoekwoningen 
moet meestal maatwerk worden geleverd. 

Voor situaties waarbij in het verleden het bijgebouw voor de voorgevel vergund is, wordt een 
woonbestemming (zonder bouwvlak) opgenomen. Deze situaties wijken af van de bovenstaande 
standaard situering.

Maatvoering

Per woning mag een oppervlakte van maximaal 100 m² aan bijbehorende bouwwerken worden 
gebouwd. Als de bouwmogelijkheden bij recht voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig 
zijn benut, mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijbehorende bouwwerken zonder 
dat dit ten koste gaat van deze 100 m2.

Naast de genoemde oppervlaktenorm, mag de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte van het totale bouwperceel in 
de bestemming 'Wonen' buiten het bouwvlak. Voor bijbehorende bouwwerken geldt een 
goothoogte van maximaal 3 meter. Als een bijbehorend bouwwerk wordt aangebouwd aan een 
hoofdgebouw, geldt als goothoogte maximaal de hoogte van de vloer van de eerste verdieping van 
dat gebouw, verhoogd met 30 centimeter (voor de dakconstructie). De bouwhoogte van 
bijbehorende bouwwerken mag maximaal 6 meter zijn.

Gebruik als woonruimte

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding 
van de woonruimte. Daarbij mag (het verlengde van) de van de weg afgekeerde bouwgrens worden 
overschreden. Uit oogpunt van privacy moet bij bouwwerken buiten het bouwvlak wel een afstand 
van minimaal 8 meter in acht genomen worden tussen woonruimte en de achterste perceelsgrens. 
Van deze bepaling kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken voor het gebruik tot een 
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afstand van minimaal 3 meter uit de achterste perceelsgrens. Een afwijking kan uitsluitend worden 
verleend als op de aangrenzende grond(en), ter hoogte van het geplande bijbehorende bouwwerk, 
geen woningbouw mogelijk is doordat daarop een groen-, natuur-, water, verkeer- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust. Bij een schuin lopende perceelsgrens geldt maatwerk.

De bouwvoorschriften voor bijbehorende bouwwerken zijn in die gevallen onverminderd van 
toepassing. Wonen in vrijstaande bijbehorende bouwwerken is niet toegestaan.

3.5.4.2  Erkers, toegangspartijen en overkappingen

Erkers en toegangspartijen

De erker/toegangspartij moet qua omvang en vormgeving duidelijk ondergeschikt zijn aan het 
hoofdgebouw. Het bouwwerk moet daarom aan de volgende eisen voldoen. Een erker of 
toegangspartij mag maximaal 1,50 meter diep zijn. Voorts mag de bouwhoogte maximaal 3 meter 
zijn, vermeerderd met 30 centimeter (voor de dakconstructie). Om esthetische redenen mag de 
erker/toegangspartij nooit hoger zijn dan de bovenkant van eerste verdiepingsvloer van het 
hoofdgebouw. Tot slot mag het bouwwerk maximaal 50% van de breedte van de bestaande 
voorgevel van het hoofdgebouw bedragen. 

In hoeksituaties, waar op grond van het bestemmingsplan sprake is van twee voorgevels kunnen 
desgewenst twee erkers worden geplaatst.

Overkappingen

Voor een overkapping (veelal gebruikt als carport) geldt dat deze onder bepaalde voorwaarden ook 
mag worden gebouwd naast en vóór de woning, op plekken waar geen bijbehorende bouwwerken 
(‘bijgebouwen’) zijn toegestaan. Het gaat dan om gronden met zowel de bestemming 'Wonen' als 
'Tuin'. Een overkapping is er toelaatbaar vanwege het open karakter. Een overkapping mag dan 
ook maximaal drie wanden hebben. En die wanden mogen uitsluitend worden gevormd door 
bestaande constructies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zijgevel van een woning, een voorgevel 
van een garage/berging en/of een erfscheiding. Een overkapping kan en mag dus nooit ‘eigen’ 
wanden hebben. Een vrijstaande overkapping is dus geheel open.

Een overkapping mag een oppervlakte hebben van maximaal 30 m², met dien verstande dat een 
bebouwingspercentage geldt van 50%. Voor grond met de bestemming 'Tuin' mag maximaal 50% 
van het gehele bouwperceelsgedeelte worden bebouwd dat die bestemming heeft. De oppervlakte 
van een overkapping binnen de bestemming 'Wonen' telt gewoon mee met de per woning 
toelaatbare oppervlaktenorm van 100 m² aan bijbehorende bouwwerken.

Voor een overkapping geldt een goothoogte van maximaal 3 meter en een bouwhoogte van 
maximaal 3,50 meter. Deze hoogte is veelal voldoende om een camper onder de overkapping te 
kunnen stallen. Als de overkapping wordt aangebouwd aan een bestaand gebouw, dan gelden 
afwijkende hoogtenormen.

Wordt een overkapping aangebouwd aan een hoofdgebouw (woning), dan geldt als maximale 
goothoogte de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van dat gebouw, 
vermeerderd met 30 centimeter. Als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, dan geldt 
de goothoogte van dat bouwwerk als maximum goothoogte. Als in de bovengeschetste gevallen 
de goothoogte hoger wordt dan 3 meter, dan geldt een bouwhoogte die 50 centimeter ligt boven de 
‘nieuwe’ goothoogte.

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken tot een bouwhoogte van 3,5 meter. Afwijken 
kan alleen in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend als de situatie ter plaatse (grootte en situering 
van het bouwperceel, omvang van de woning en afstand tot de openbare ruimte) er zich voor leent.
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Onderzoek en conclusie

De uitgangspunten van het Planologisch beleid zijn verwerkt in bestemmingsplan 'Stedelijk gebied 
- voorjaar - 2020'.

De zijdelingse afstand van 3 meter tussen perceelsgrens en het hoofdgebouw is bijvoorbeeld 
vertaald als bouwvlak op de plankaart. De diepte van de bouwvlakken is verschillend en gebaseerd 
op het type woning.

Verder komen de regels uit het planologische beleid, zover ze niet zijn vertaald op de plankaart, 
terug in de verbale regels van dit bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan is hiermee 
in overeenstemming met het vastgestelde Planologische Beleid.

3.5.5  Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 vormt de basis voor de omgang met water in het 
algemeen en het rioleringsstelsel in het bijzonder.

Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het stedelijk gebied zijn de volgende gidsprincipes 
voor integraal waterbeheer van belang:

het toepassen van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren;
water van schoon naar minder schoon laten stromen (geen afwenteling);
met water de identiteit van een plek zichtbaar maken;
een goede communicatie opzetten (intern en extern);
water als mede-ordenend principe toepassen bij ruimtelijke plannen;
samenwerken en afstemmen;
balans in watersysteem en waterketen.

Door het toepassen van deze principes wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een robuust, 
veerkrachtig en gezond watersysteem binnen de gemeentegrenzen, gecombineerd met een 
aantrekkelijke woonomgeving met optimale belevings- en gebruiksmogelijkheden van het water. Er 
is een goede samenwerking en afstemming tussen alle bij het waterbeheer betrokken partijen, en 
er vindt geen bestuurlijke, financiële of ruimtelijke afwenteling plaats. Dit is het algemene 
streefbeeld voor 2030.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt het algemene streefbeeld per functie en thema nader 
uitgewerkt. In paragraaf 4.9 Water wordt nader op het aspect water ingegaan. Dit 
bestemmingsplan sluit aan op het gestelde in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

3.5.6  Groenstructuurplan Doetinchem 2017

Het Groenstructuurplan Doetinchem 2017 vormt de basis van de groene bestemmingen in dit plan. 
Het groenstructuurplan is recent geactualiseerd en op 27 juni 2017 vastgesteld door het college. 
Het plan is het beleidsdocument waarin beleid en ambities ten aanzien van de groen- en 
bomenstructuren zijn vastgelegd. Het gaat daarbij zowel om de functionele als de 
visueel-ruimtelijke aspecten van het groen. Het groenstructuurplan is leidend bij ruimtelijke 
vraagstukken waar zij onderdeel van uitmaakt. De beleidsuitgangspunten voor het plan komen 
voort uit de Structuurvisie Doetinchem 2035. De belangrijkste doelen van het plan zijn:

vastleggen van bestaande, te behouden, te versterken en nieuw te ontwikkelen (hoofd)groen- 
en bomenstructuren;
verwoorden groene ambities en uitwerken naar concrete projecten en acties;
handvatten bieden voor afwegingen bij ruimtelijke claims, afstoten en verkoop van het 
openbaar groen;
functioneren als toetsingsinstrument voor de Bomenverordening;
mede richting geven aan aanleg, beheer en onderhoud.
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Groenstructuurkaart, Kaart Doetinchem
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Groenstructuurkaart, Kaart Gaanderen
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Groenstructuurkaart, Kaart Wehl en Nieuw-Wehl

Rivierduinen 
De rivierduinen zijn gevormd door verstuiving van zand uit de rivierbedding van de toenmalige 
Oer-Rijn. Deze duinen strekken zich uit van Doesburg tot in Duitsland en zijn nog goed zichtbaar 
in verschillende delen van de gemeente. In het verleden was het een logische plek voor mensen 
om te gaan wonen aan de rivier, maar wel met droge voeten. Zo liggen binnen de gemeente, 
Langerak, Wijnbergen, Doetinchem en Gaanderen in een lijn op de rivierduinen langs de Oude 
IJssel.

Bebouwingen en afgravingen hebben de gaafheid van de duinenreeks aangetast. De laatste jaren 
is er echter meer waardering gekomen voor de rivierduinen en wordt ingestoken op bescherming 
en herstel. Het gaat daarbij om twee verschillende aspecten. Allereerst de landschappelijke 
beleving van de rivierduinen als totaal. De hoger gelegen duinenreeks heeft een duidelijke richting 
en herkenbare verschijningsvorm van verstoven zandruggen, grotendeels nu met bos beplant. 
Reliëfverschillen, zichtbaarheid en beleving van het duin, en ontsnippering zijn aspecten die de 
herkenbaarheid vergroten.

Daarnaast zijn de duinen een waardevolle ecologische overgang naar de naastgelegen natte 
riviergronden. De zandige duingronden zijn van oorsprong arm en kennen een rijke scharkering 
aan vegetatievormen in de overgang naar de voedselrijkere natte riviergronden. De verschillen 
hiertussen vergroten de biodiversiteit. Op de navolgende afbeelding zijn de aardkundige waarden 
(rivierduinen) uit het groenstructuurplan weergegeven.
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De aardkundige waarden in Doetinchem 

Onderzoek en conclusie 
De groenstructuur in het plangebied is vastgelegd met de bestemmingen 'Groen', 'Natuur' en 'Bos'. 
De waterlopen en waterpartijen hebben hierbij de bestemming 'Water' gekregen. De aardkundig 
waardevolle gebieden zijn vastgelegd op de plankaart. In de regels van dit bestemmingsplan is 
met een specifieke beschermingsregeling de aardkundige waarden vastgelegd. Het voorliggende 
bestemmingsplan is hiermee in overeenstemming met het groenstructuurplan.

3.5.7  Bomenbeleid en de Bomenverordening

De bescherming, de herplant en het kappen van bomen is geregeld in de gemeentelijke 
bomenverordening. De beleidsregels voor toepassing van deze regelgeving zijn opgenomen in de 
Bomenverordening 2015. Deze verordening bevat regels ten aanzien van de beoordeling 
kapaanvragen en belangenafweging, bijzondere bomen en de duurzame instandhouding en 
bescherming van bomen. Het bomenbeleid is in essentie gericht op het behoud van (toekomstig) 
waardevolle bomen en boomstructuren. 
Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de structuur, identiteit, belevingswaarde, ecologische 
waarde en gebruikswaarde van de (woon)omgeving en worden dan ook beschouwd als de 
belangrijkste groenelementen in de stedelijke omgeving. Hierbij geldt dat naarmate bomen ouder 
zijn de waarde voor de omgeving toeneemt. Om deze reden is het van belang in de bestaande 
situatie en bij nieuwe ontwikkelingen met zorg om te gaan met aspecten van beheer en inrichting 
van de boom en zijn groeiplaats.

Onderzoek en conclusie 
De aanwezige waardevolle bomen worden beschermd middels de kapverordening en de 
kapvergunning. De monumentale boom aan de Hoofdstraat 110a in Gaanderen moet behouden 
blijven. In het voorliggende bestemmingsplan is voor deze boom dan ook een tuinbestemming 
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opgenomen. Verder zijn er in dit bestemmingsplan geen maatregelen opgenomen. Het 
bestemmingsplan vormt geen belemmering voor het Bomenbeleid en de Bomenverordening.

3.5.8  Detailhandelsbeleid gemeente Doetinchem

Het regionale detailhandelsbeleid is leidend voor het lokale detailhandelsbeleid. Het lokale 
detailhandelsbeleid is vastgelegd in de nota 'Actualisatie Detailhandelsbeleid 2013'. De nota gaat 
in op de snel veranderende omgeving, de wetgeving van hogere overheden en ontwikkelingen op 
detailhandelsgebied. Het regionale en lokale detailhandelsbeleid vormen samen het kader voor 
detailhandel. De doelstelling is:

vitaal en aantrekkelijk houden van de centra van de hoofdkernen in de regio. De hoofdkernen 
binnen de Achterhoek zijn:
1. regionaal centrum: Doetinchem en Winterswijk;
2. lokaal centrum (kern en omliggende kleine kernen): Aalten, Borculo, Didam, Dinxperlo, 

Eibergen, Gaanderen, Gendringen, Groenlo, 's-Heerenberg, Hengelo, Lichtenvoorde, 
Neede, Ruurlo, Steenderen, Terborg, Ulft, Varsseveld, Vorden, Wehl en Zelhem;

de  bestaande grootschalige PDV-concentraties, Woonboulevard Doetinchem, Boulevard-Oost 
(Doetinchem) en Europalaan (Winterswijk), hebben hun functie in de huidige structuur als 
bovenlokale PDV-clusters. PDV staat voor perifere detailhandelsvestigingen: bouwmarkten, 
woonwarenhuizen, meubel- annex woontextielzaken en/of tuincentra. Voor deze branches is 
vanuit kwantitatief oogpunt geen aanleiding voor uitbreiding;
in de overige kernen en stadswijken zijn de bestaande dagelijkse winkelvoorzieningen een 
aanvulling op de hoofdcentra en hebben een functie als basisvoorziening in de directe 
nabijheid. Deze winkels kunnen behouden blijven mits economisch rendabel op het lokale 
verzorgingsniveau van deze kleine kern of wijk;
bovenstaande leidt tot het volgende kaartbeeld van de gewenste regionale winkelstructuur in 
de Achterhoek.

Gewenste winkelstructuur regio Achterhoek
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Door beleidsmatig eenduidig te kiezen voor het vitaal (lees: compact) houden van de centra van 
hoofdkernen blijven deze locaties naar verwachting ingevuld met winkels en andere 
publieksgerichte centrumfuncties (onder andere horeca). Structurele leegstand op alle overige 
locaties dreigt toe te nemen. Voor al deze locaties is het transformeren naar een andere functie 
een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is sloop van leegstaand vastgoed.

De gewenste supermarkt hoofdstructuur voor de gemeente Doetinchem is:

een sterk centrumaanbod bestaande uit enkele nabij het stadscentrum gelegen 
supermarkten, bij voorkeur gespreid om het centrum, (De bestaande supermarkten aan de 
oostkant van het centrum en twee nieuwe locaties aan de westkant Saronix-Heelweg en 
Iseldoks-Intermeco);
twee moderne wijkwinkelcentra met een stadsdeelverzorgende functie (De Bongerd en 
Overstegen);
vier buurtsteunpunten met een eigen verzorgingsfunctie voor omringende woongebieden 
(W. Brandtplein, Slotlaan, Dennenweg, Haareweg/Surinameplein);
twee supermarkten in het dorp Gaanderen en twee in het dorp Wehl.

In de navolgende paragraaf 3.5.8.1 Visie boodschappenstructuur is de nadere uitwerking 
weergegeven van de boodschappenstructuur in de gemeente Doetinchem.

3.5.8.1  Visie boodschappenstructuur

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad de 'Visie boodschappenstructuur' vastgesteld. Met 
deze visie is een kader vastgesteld voor vestiging en uitbreiding van supermarkten in de 
gemeente. Er zijn 'aangewezen winkelgebieden' vastgesteld voor supermarkten, te weten het 
stadscentrum, de dorpscentra en twee wijkcentra. 

Deze winkelgebieden zijn met kaartjes vastgelegd. Voor het voorliggende plangebied zijn de 
navolgende winkelgebieden van belang.
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Winkelgebied 'dorpscentrum': Gaanderen
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Winkelgebied 'dorpscentrum': Wehl
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Winkelgebied 'stadscentrum': Doetinchem

Voor supermarkten is vastgesteld dat:

nieuwvestiging alleen mogelijk is in uitzonderingsgevallen binnen de aangewezen 
winkelgebieden;
optimaliseren en de uitbreiden van bestaande supermarkten binnen de aangewezen 
winkelgebieden is toegestaan, mits:
1. de optimalisatie/uitbreiding het gebied versterkt en
2. het past bij de functie en maatvoering van het winkelgebied en
3. het initiatief ruimtelijk haalbaar is;
voor supermarkten die buiten de aangewezen winkelgebieden vallen en willen uitbreiden, de 
algemene afwijkingsregel geldt voor uitbreiding van maximaal 10% verkoopvloeroppervlakte per 
planperiode.

Onderzoek en conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' sluit aan op hetgeen is 
opgenomen in de detailhandelsnota. De aanwezige supermarkten (groter dan 300 m2 

verkoopvloeroppervlakte) zijn specifiek vastgelegd in het voorliggende bestemmingsplan. 
Daarnaast zijn specifieke regels opgenomen voor mogelijke uitbreiding en nieuwvestiging van 
supermarkten. Hiermee is het voorliggende bestemmingsplan in lijn met het detailhandelsbeleid.
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3.5.9  Ruimte voor kantoren

Op 7 februari 2008 is door de raad van de gemeente Doetinchem de kantorennota 'Ruimte voor 
kantoren in Doetinchem' vastgesteld. Eén van de uitgangspunten voor de gemeente Doetinchem is 
de versterking van de centrumfunctie voor kantoren in de regio Achterhoek. Binnen de regio vormt 
Doetinchem een concentratie aan economische activiteiten. Kantoren maken hier onderdeel van 
uit. Van belang is om zo optimaal mogelijk in te spelen op trends en ontwikkelingen en de 
behoefte van ondernemers aan kantoren.

Het aanbieden van voldoende kantorenlocaties van de juiste kwaliteit op de juiste plek is een van 
de middelen die de gemeentelijke overheid ten dienste staan om de lokale economie te 
stimuleren. Andere middelen zijn het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat door te 
zorgen voor een goede bereikbaarheid, het bieden van een goede omgevingskwaliteit en het 
aanbieden van aantrekkelijke woon- en werkmilieus. Het aanbieden van kantorenlocaties is 
onderhevig aan trends en ontwikkelingen. In de kantorennota wordt een opsomming gegeven van 
deze trends en ontwikkelingen op zowel nationaal als regionaal niveau, voor zowel vraag als 
aanbod. De nota gaat over zelfstandige kantoren met een kantoorvloeroppervlakte met meer dan 
500 m2. Voor zelfstandige kantoren kleiner dan 500 m2 is geen beleid opgesteld. Dit komt voort uit 
de pragmatische overwegingen (onder andere beschikbaarheid data en het vaak ongrijpbare 
karakter van kleinschalige kantoren, bijvoorbeeld werken aan huis).

In het ruimtelijk scenario voor kantoorontwikkeling is in de kantorennota gekozen voor het 
scenario 'Gematigde spreiding'. Dit scenario bevat de volgende onderdelen:

nieuwe grootschalige kantoorlocaties (meer dan 500 m2) zijn alleen voorzien in de 
stationsomgeving van Hamburgerbroek-Zuid en langs de Terborgseweg-Koopmanslaan;
op bedrijventerreinen worden geen nieuwe kantorenclusters voorzien, noch worden 100% 
kantoren toegestaan. Voor kantoorontwikkeling op bedrijventerreinen geldt het volgende 
principe: van het te realiseren bruto-vloeroppervlak aan bedrijfsruimte mag in dit geval per 
bouwperceel maximaal 50% gebruikt worden voor kantoorruimte, mits de kantoorruimte zowel 
fysiek als procesmatig is gekoppeld aan de bedrijfsruimte.

De bovenstaande lijn zal worden aangehouden voor alle ruimtelijke plannen. 

Onderzoek en conclusie

In het voorliggende bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' zijn de zelfstandige 
kantoren bestemd volgens het kantorenbeleid. Dit betekent dat zelfstandige kantoren mogelijk zijn 
tot 500 m2. De legaal aanwezige grotere kantoren zijn geregeld met de bestaande maten regeling.

3.5.10  Bedrijventerreinen In Verandering

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader Bedrijventerreinen In Verandering (BIVA) 
vastgesteld. Om verantwoord met de economische ontwikkelingen mee te bewegen en geen 
kansen voor het bedrijfsleven en de Doetinchemse inwoners te missen is onderzoek gedaan naar 
de praktijk van de huidige vestigingen op bedrijventerreinen en hiervoor voorstellen te doen ter 
verbetering. Dit heeft geresulteerd in het beleidskader BIVA. 
Met dit beleidskader komt er voor ondernemers en lokale overheid duidelijkheid over de 
vestigingsvoorwaarden op de bedrijventerreinen van de gemeente Doetinchem. Daarnaast worden 
ongewenste ontwikkelingen (zoals illegale kantoren en detailhandel) op bedrijventerreinen 
aangepakt. Tot slot is het ook van belang om efficiënt en duurzaam met de ruimte in onze 
gemeente omgegaan. In verband hiermee wordt bij initiatieven tot (nieuwe) vestigingen ook de 
huidige leegstand betrokken, zodat er twee vliegen in een klap worden geslagen.

De gemeente Doetinchem heeft acht bedrijventerreinen, te weten Keppelseweg, De Huet, 
Wijnbergen, Verheulsweide, Hamburgerbroek in Doetinchem, Akkermansweide in Gaanderen en 
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de twee bedrijventerreinen in Wehl (het A18 Bedrijvenpark en bedrijventerrein Diepenbroek-Zuid). 
Het overgrote deel van de bedrijven in onze gemeenten zijn gevestigd op een van deze 
bedrijventerreinen. 

De gemeente heeft de afgelopen periode een actuele inschatting van economische trends en 
ontwikkelingen gemaakt en tegelijkertijd goed geluisterd naar de wensen en argumenten van de 
ondernemers. Dit heeft geresulteerd in dit beleidskader, dat bestaande en nieuwe ondernemers 
een handvat biedt voor de vestiging of uitbreiding van hun onderneming op een van onze 
bedrijventerreinen. Het schept kansen voor ondernemerschap, maar verschaft tegelijkertijd ook 
duidelijkheid over zaken die de gemeente Doetinchem niet wil. Doetinchem geeft samen met de 
ondernemers de economie van haar gemeente een nieuwe boost.

Kansen voor ondernemers:

Ruimte voor volumineuze en perifere detailhandel op bedrijventerreinen;
Kleinschalige horeca op sommige bedrijventerreinen 
(A18 Bedrijvenpark, stationslocatie en bedrijventerrein De Huet);
Ruimte voor innovatieve ontwikkelingen op bedrijventerreinen;
Maatwerk voor bijzondere initiatieven. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
rechtszekerheid van collega-ondernemers.

Duidelijkheid voor ondernemers:

Geen nieuwe kringloopwinkels meer op bedrijventerreinen en de huidige verdwijnen via een 
uitsterfconstructie of gaan naar het gebied 'Hamburgerbroek';
Geen nieuwe illegale zelfstandige kantoren meer op bedrijventerreinen en de huidige illegale 
kantoren verdwijnen via een uitsterfconstructie.

Onderzoek en conclusie

Binnen het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan ligt het bedrijventerrein 
Akkermansweide in Gaanderen en bedrijventerrein Diepenbroek-Zuid in Wehl. De planologische 
regeling voor deze bedrijventerreinen komt overeen met de uitgangspunten van het beleidskader 
BIVA. Hiermee is het voorliggende bestemmingsplan in overeenstemming met BIVA.

3.5.11  Continuïteit in Karakter, Cultuurhistorie Doetinchem

Op 21 september 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota cultuurhistorie 'Continuïteit in 
Karakter' vastgesteld. In de nota is aandacht voor het verhaal van Doetinchem en het zichtbaar 
maken van cultuurhistorie in de openbare ruimte. Mede hierdoor wordt de kennis over en 
waardering voor cultuurhistorie vergroot, en kan cultuurhistorie als inspiratiebron dienen bij 
ruimtelijke planvorming.

De nota kent een brede insteek en beschrijft ambities op een aantal maatschappelijke thema's. 
Daarnaast beschrijft de nota ook de beleidskaders en de manier waarop cultuurhistorie in de 
ruimtelijke planvorming geborgd wordt. Hiervoor zijn vijf belangrijke thema's onderscheiden, dit zijn:

1. krimp, leegstand en herbestemmen;
2. duurzaamheid en innovatie;
3. instandhouding;
4. kennis vergroting en uitwisseling;
5. leefomgeving en participatie.

1. Krimp, leegstand en herbestemmen
Bij leegstand van monumenten is herbestemming het uitgangspunt. Bij andere gebouwen met een 
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cultuurhistorische waardeis de keuze of herbestemming of (gedeeltelijke) sloop. Naast 
cultuurhistorische waarde wordt het oordeel ook gebaseerd op de omgevingswaarde, de 
maatschappelijke waarde en de bouwtechnische waarde van het leegstaande gebouw.

2. Duurzaamheid en innovatie
In 2030 wil Doetinchem energieneutraal zijn. Bij erfgoed wordt energiebesparing en het gebruik van 
alternatieve energiebronnen met rekening houdend met de cultuurhistorische waarde van de 
gebouwen gestimuleerd. De gemeente Doetinchem werkt aan een actueel overzicht van 
mogelijkheden voor eigenaren van historische gebouwen.

3. Instandhouding
Het is de ambitie waardevol cultuurhistorisch erfgoed blijvend te beschermen, in stand te houden 
en verval te voorkomen. De gemeente monitort actief de bouwkundige staat van monumenten en 
handhaaft de monumentensubsidieverordening.

4. Kennis vergroting en uitwisseling
De gemeente streeft er naar de aanwezige kennis over de cultuurhistorie van Doetinchem te 
vergroten, te delen en inzichtelijk te maken voor een groot publiek. Hiervoor wordt onderzoek 
gedaan naar cultuurhistorische waarden, waarbij in het bijzonder ook het funerair erfgoed 
(begraafplaatsen en kerkhoven) wordt genoemd. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar 
potentiële monumenten en wordt de monumentenlijst geactualiseerd. De gemeente blijft actief in 
gesprek met in- en externe deskundigen, en onderzoekt de wenselijkheid van een 
cultuurhistorische waardenkaart voor haar inwoners.

5. Leefomgeving en participatie
De gemeente wil cultuurhistorie zo goed mogelijk zichtbaar en beleefbaar maken voor haar 
inwoners om op deze manier het besef en de waardering voor cultuurhistorie te vergroten. 
Particulier initiatief wordt gestimuleerd en de gemeente levert jaarlijks een bijdrage aan de Open 
Monumentendag.

Algemeen

De gemeente Doetinchem kent verschillende historische identiteiten, zoals bijvoorbeeld 
landschap, wonen en werken, de middeleeuwse stad, de naoorlogse stad, de boerderijen in het 
buitengebied welke de komende jaren een leidraad moeten vormen voor het cultuurhistorisch 
beleid. Daarnaast moet het cultuurhistorisch beleid zoveel mogelijk aansluiten op bestaande 
wetgeving.

De gemeente heeft inmiddels veel informatie beschikbaar over de archeologie, de naoorlogse 
wijken, het industrieel erfgoed, het centrum van Doetinchem, het landelijk gebied en enkele 
kleinere onderzoeksgebieden. Uit alle onderzoeken zijn aanbevelingen naar voren gekomen voor 
behoud en ontwikkeling van bepaalde panden of structuren, onder en boven de grond.

Voor sommige panden heeft dat een bescherming opgeleverd als gemeentelijk monument. Voor 
andere loopt die procedure of volgt die nog. Daarnaast zijn er panden die net niet in aanmerking 
komen voor de monumentale status, maar wel bescherming verdienen tegen sloop. Door het 
toekennen van cultuurhistorische waarde van deze panden in het bestemmingsplan, worden deze 
cultuurhistorische waardevolle panden tegen sloop beschermd. Meer hierover in paragraaf 4.10.2 
Cultuurhistorisch erfgoed.
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3.5.12  Mobiliteitsvisie 2016-2026

De gemeenteraad heeft op 3 november 2016 de nieuwe Mobiliteitsvisie 2016-2026 vastgesteld. Dit 
plan is gericht op kwaliteit (snel, veilig en comfortabel) en op gelijkwaardige belangen van 
autoverkeer, openbaar vervoer en fiets. Oftewel, op welke wijze kan de gemeente er voor zorgen 
dat de hele gemeente en binnenstad voor onze inwoners en bezoekers een veilige stad is die ook 
makkelijk te bereiken is en een goede doorstroming biedt de auto maar zeker ook voor de fiets: 
de auto heeft niet automatisch prioriteit. Daarbij gaat de gemeente slimmer en efficiënter gebruik 
maken van de bestaande infrastructuur. Niet perse meer infrastructuur maar beter benutten van 
wat er al is. Het wijzigingen van het mobiliteitsgedrag en de eigen verantwoordelijkheid van de 
burgers staat centraal bij het beoogde effect van de maatregelen.

In het wegcategoriseringplan hebben alle wegen op gemeentelijk grondgebied een functie 
gekregen. Een concretisering van de mobiliteitsvisie voor het plangebied is weergegeven in 
paragraaf 4.12 Verkeer en parkeren.

3.5.13  Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017 - 2020

Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad de 'Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017-2020' en de 
'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem' vastgesteld. De gemeente biedt voor 
haar eigen inwoners en bezoekers een aantrekkelijke binnenstad waarbij bereikbaarheid en 
parkeren belangrijke pijlers zijn. Het parkeren biedt in en rond de binnenstad van Doetinchem, in 
de kernen van Wehl en Gaanderen en in woongebieden en buitengebied ondersteuning aan de 
daar aanwezige functies (zoals: wonen, winkelen, werken en recreëren). De parkeervisie is 
opgedeeld in vier pijlers:

1. parkeerlocatie en kwaliteit: alle openbare parkeerplaatsen moeten sociaal veilig, 
beschikbaar, vindbaar en te financieren zijn;

2. doelgroep gericht: per locatie hebben specifieke parkeerdersgroepen prioriteit. 
a. binnenstad - personeel en publiek;
b. woongebieden - bewoners en bezoek;
c. bedrijfsterreinen - personeel;

3. flexibiliteit: de uitvoering van de werkzaamheden uit de parkeervisie moeten gefaseerd 
uitgevoerd kunnen worden;

4. exploiteerbaarheid: de parkeerexploitatie dient te voldoen aan de financiële taakstelling.

Parkeernormen hebben tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen 
voor te schrijven, dat voorzien wordt in de in te schatten parkeervraag. Dat aantal voorkomt dat 
door de aanleg van te weinig plaatsen er een tekort ontstaat. Ook voorkomt het toepassen van de 
normen dat er teveel plaatsen komen, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en de 
leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid nadelig worden beïnvloed. De nota wil ook de 
toepassing van de normen voor burgers, bedrijven, gebouweigenaren, ontwikkelaars, e.d. 
inzichtelijk maken. 

Onderzoek en conclusie

In de 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem' staat per situatie de 
parkeernormen. Het parkeerbeleid is voor het plangebied nader uitgewerkt in paragraaf 4.12 
Verkeer en parkeren.
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3.5.14  Terrassenbeleid

In het Terrassenbeleid zijn de regels voor het gebruik van de openbare ruimte voor exploitatie van 
terrassen beschreven. Uitgangspunt voor het terrassenbeleid is de oorspronkelijke functie van het 
openbaar gebied te borgen en waar nodig te herstellen. De doorgangsruimte en de veiligheid voor 
de voetganger moet onder alle omstandigheden gegarandeerd blijven en de kwaliteit van de 
openbare ruimte moet gehandhaafd blijven en waar mogelijk worden verbeterd.

De belangrijkste doelstellingen voor de verbetering van het beleid zijn:

voldoende ruimte voor alle gebruikers met aandacht voor veiligheid;
goede uitstraling, open terrassen met terughoudend gebruik van terrasobjecten, geen 
verplichte uniformiteit, maar wel eenheid in kwaliteit;
heldere regels om overlast te vermijden.

In het terrassenbeleid (Bijlage 10) zijn de gebieden aangegeven waar en in welke vorm terrassen 
zijn toegelaten.

Onderzoek en conclusie

Op basis van dit beleid zijn in het voorliggende bestemmingsplan terrassen zonder 
semi-permanente inrichting (dus alleen tafels, stoelen en losse parasols) via 'mogelijkheden voor 
ontmoeting' toegelaten. Terrassen met semi-permanente inrichting, zoals windschermen, 
semi-permanente parasols en vlonders zijn alleen mogelijk als deze zijn aanduid in het 
terrassenbeleid. Natuurlijk horen hier ook tafels en stoelen bij. Dit zijn echter geen bouwwerken en 
hoeven dus niet geregeld te worden in het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4  Haalbaarheid

4.1  Algemeen

Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en andere 
omgevingsaspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting 
en het beheer van het plangebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik 
van bepaalde locaties. Als dit zo is, blijkt dit uit de tekst onder het bepaalde aspect.

4.2  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Per 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Er zijn minder activiteiten direct 
m.e.r.-plichtig, maar er is wel vaker m.e.r.-beoordeling nodig.

Belangrijke wijziging is dat de drempelwaarden in de zogenoemde D-lijst niet meer absoluut zijn, 
maar indicatief. Dit betekent dat het bevoegd gezag zich nu bij bijna alle 
plannen/projecten/activiteiten moet afvragen of er geen aanzienlijke milieugevolgen optreden en er 
dus een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Zolang de activiteit niet boven de indicatieve 
drempel komt, is deze motivering wel vormvrij, maar hoe dichter de drempel wordt genaderd hoe 
zwaarder de motiveringsplicht wordt.

Bij ruimtelijke plannen en besluiten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het milieu dient te 
worden beoordeeld of ten behoeve van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling een 
milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Een milieueffectrapportage is bedoeld om 
milieubelangen bij verschillende ruimtelijke procedures een volwaardige plaats bij de 
besluitvorming te geven. Het wettelijk kader voor de m.e.r. is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer 
(Wm) en het daarbij behorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Onderzoek en conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan. Er worden geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In het voorliggende bestemmingsplan zijn alleen de 
bestaande geldende planologische mogelijkheden opgenomen. Derhalve zijn er ook geen 
ongebruikte planologische mogelijkheden zoals bedoeld in de C of D-lijsten van het Besluit 
milieueffectrapportage.

Hierdoor is het niet nodig om een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

4.3  Bodem

Bij een bestemmingsplan moet worden bepaald dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
beoogde bestemming. Het voorliggende bestemmingsplan is een actualisatie van de geldende 
bestemmingsplannen in het plangebied. Dit bestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkelingen 
die niet al via een eerdere procedure zijn toegelaten. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat de 
bodemkwaliteit in tussentijd is verslechterd. Om deze reden kan ervan worden uitgegaan dat de 
bodem in het plangebied geschikt is voor het beoogde gebruik. Het uitvoeren van een 
bodemonderzoek ten behoeve van dit plan is daarom niet noodzakelijk. 

Onderzoek en conclusie

Zoals hiervoor beschreven is het uitvoeren van een bodemonderzoek in kader van een 
conserverend bestemmingsplan niet noodzakelijk. Daarnaast geeft de bodemkwaliteitskaart aan 
dat de gemiddelde bodemkwaliteit binnen het plangebied voldoet aan de kwaliteitsklasse 
'Achtergrondwaarde' of 'Wonen'. Binnen de deelgebieden kunnen lokaal bodemverontreinigingen 
voorkomen. Dit betreffen oude verontreinigingen die veelal te relateren zijn aan (voormalige) 
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bedrijfsactiviteiten. 

De nog aanwezige verontreinigingen vormen geen risico's voor de beoogde bestemmingen en 
functies. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.

4.4  Akoestiek

4.4.1  Wegverkeerslawaai

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet 
geluidhinder (Wgh) zijn daarom geluidsnormen opgenomen. 

Onderzoek en conclusie

Dit bestemmingsplan legt de bestaande ruimtelijke situatie vast en voorziet niet in nieuwe 
ontwikkelingen van geluidsgevoelige functies. Een akoestisch onderzoek is dus niet aan de orde. 
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid moet het aspect wegverkeerslawaai bij dat plan aan 
de orde te komen.

Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit 
bestemmingsplan.

4.4.2  Railverkeerslawaai

Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er is van rechtswege (Wgh) 
een zone gelegen langs iedere spoorlijn. De spoorlijn Arnhem - Doetinchem - Winterswijk heeft 
een zone van 100 meter. 

Onderzoek en conclusie

De spoorlijn Arnhem - Doetinchem - Winterswijk doorkruist het plangebied van het voorliggende 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan legt de bestaande ruimtelijke situatie vast en voorziet 
niet in de ontwikkeling van nieuwe planologische mogelijkheden. Een akoestisch onderzoek is 
dus niet noodzakelijk. Het aspect railverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de uitvoering 
van dit bestemmingsplan.

4.4.3  Industrielawaai/bedrijfszonering

In de Wgh is bepaald dat rond industrieterreinen waarop bepaalde, krachtens Het Besluit 
omgevingsrecht (BOR) aangewezen, inrichtingen zijn gevestigd of zich mogen vestigen (grote 
lawaaimakers), een geluidzone moet zijn vastgesteld. Met deze zonering wordt beoogd 
rechtszekerheid te bieden aan zowel lawaaimakers als aan woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen. Lawaaimakers kunnen aan de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet 
onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 
binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische 
ruimte, voorkomen dat woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, te veel oprukken naar 
de lawaaimakers. Buiten deze geluidzone mag de geluidsbelasting door industrielawaai niet meer 
bedragen dan 50 dB(A) (de voorkeursgrenswaarde industrielawaai). 
In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat het vastleggen, opheffen of wijzigen van een geluidzone 
moet plaatsvinden via het vaststellen van een bestemmingsplan. Niet is vastgelegd dat bestaande 
geluidzones opnieuw overgenomen moeten worden. Het opnemen van de geluidzone heeft dan 
ook vooral een signaleringsfunctie en is niet nodig vanuit het oogpunt van rechtszekerheid. 

Onderzoek en conclusie

Voor het voorliggende plangebied zijn de volgende bedrijventerreinen van de gemeente Doetinchem 
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van belang, te weten: De Huet, Wijnbergen, Verheulsweide, Hamburgerbroek in Doetinchem, 
Akkermansweide in Gaanderen en bedrijventerrein Diepenbroek-Zuid in Wehl. 

Binnen de gemeente Doetinchem zijn de Bedrijventerreinen Hamburgerbroek, Verheulsweide, 
Langerak, De Huet en A18 Bedrijvenpark gezoneerd. Waarbij de zonering tot in het voorliggende 
bestemmingsplangebied reikt. Hiervoor is een zonebeheerplan opgesteld. 

Hamburgerbroek en Verheulsweide

De geluidzones van Hamburgerbroek en Verheulsweide zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen 
'Parapluherziening geluidzone Hamburgerbroek' en 'Parapluherziening geluidzone Verheulsweide'. 
Deze parapluplannen liggen over de bestaande bestemmingsplannen heen en worden niet door 
het voorliggende plan vervangen. De geluidzones hoeven daarom dus niet opnieuw opgenomen te 
worden in bestemmingsplannen.

De onderstaande afbeeldingen geven de ligging van de geluidzones weer.

Ligging geluidzones Hamburgerbroek en Verheulsweide

Overige geluidzones

De geluidzones van Bedrijventerreinen A18 Bedrijvenpark, Langerak, De Huet en Motorcrossterrein 
De Heksenplan Bronckhorst zijn vastgelegd in verschillende bestemmingsplannen. Aangezien de 
geluidzones alleen in deze bestemmingsplannen vastgelegd zijn, moet bij een actualisatie van 
deze geldende plannen, ook de geluidzone weer opgenomen worden. Anders is immers de 
geluidzone nergens anders meer vastgelegd. Voor het voorliggende plangebied is daarom de 
geluidzone De Huet, zover gelegen in het plangebied, overgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan.
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Ligging geluidzones Langerak, De Huet en Motorcrossterrein De Heksenplan Bronckhorst

Binnen de geluidzone mogen geen nieuwe geluidsgevoelige functies toegestaan worden tenzij 
hogere waarden is verleend. Doordat het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
maakt, vormt het aspect industrielawaai/bedrijfszonering geen belemmering voor het voorliggende 
bestemmingsplan.

4.5  Luchtkwaliteit

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer ('Wet luchtkwaliteit') zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen 
om onder andere de verkeersgerelateerde emissies (onder andere fijnstof en stikstofdioxide) te 
reguleren.

Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaatsvinden, 
met andere woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor de luchtkwaliteit. 
Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in betekenende 
mate' (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Een project draagt NIBM bij aan de 
luchtkwaliteit als de luchtkwaliteit als gevolg van het project met ten hoogste 3% verslechtert. 

Onderzoek en conclusie

Omdat het voorliggende bestemmingsplan een actualisatie is van de geldende 
bestemmingsplannen in het plangebied en dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen 
bevat die niet al via een eerdere procedure zijn toegelaten, is de NIBM-toets niet relevant. Het 
aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.
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4.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met 
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. Dit kan 
betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes (weg, water, rail en buisleiding) in 
relatie tot de (bebouwde) omgeving. Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit externe veiligheid 
inrichtingen', de bijbehorende regeling en de circulaire effectafstanden LPG-tankstations van 
belang. Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen', het besluit externe veiligheid 
transportroutes en de wet basisnet van belang. Daarnaast zijn er een aantal besluiten en 
regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is. Het beleid met betrekking tot 
buisleiding is opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij externe 
veiligheid wordt een onderscheidt gemaakt tussen een plaatsgebonden risico en een groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon, die zich gedurende een jaar onafgebroken 
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen die 
kans 10-5 (één op 100.000) en een contour waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) 
bedraagt. Binnen deze contour mogen in ieder geval geen kwetsbare objecten (onder andere 
scholen, gebouwen waar zich veel mensen bevinden en gebouwen waar zich minder zelfredzame 
personen kunnen bevinden) aanwezig zijn of geprojecteerd worden.

Groepsrisico

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald 
gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft 
hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Voor de contour van het groepsrisico geldt 
in ieder geval dat het niet wenselijk is om hier kwetsbare bestemmingen toe te staan. Het streven 
moet zijn om het aantal personen binnen het invloedsgebied onder de oriëntatiewaarde en waar 
mogelijk zo laag mogelijk te houden. 

Gemeentelijk beleid
Door de gemeente Doetinchem is 'Het Extern Veiligheidsbeleid' vastgesteld d.d. 19 december 
2013. De gemeente streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico's en de behoefte aan de 
activiteiten die de risico's veroorzaken. Daar waar de gemeente als bevoegd gezag een 
beoordelingsvrijheid heeft maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van externe 
veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en gebiedsgerichte ambities:

1. Voor de toepassing van dit externe veiligheidsbeleid onderscheidt de gemeente Doetinchem 
drie gebiedstypen: woongebieden, bedrijventerrein en buitengebied.

2. Een balans dient gevonden te worden tussen enerzijds wonen en werken en anderzijds 
veiligheid en risico, waarbij de nadruk ligt op veiligheid.

3. In woongebieden staat de veiligheid voorop. In woongebieden worden dan ook geen  nieuwe 
risicobronnen toegelaten.

4. Vestiging van nieuwe risicovolle bedrijven is mogelijk, hiervoor is het A18 Bedrijvenpark 
aangewezen.

5. Op het bedrijventerrein en in het buitengebied accepteert de gemeente een enigszins minder 
streng veiligheidsregime en is de komst van inrichtingen met enige risicobelasting op de 
omgeving onder voorwaarden mogelijk.

6. Waar zich externe veiligheidsknelpunten voor (kunnen) doen, besteedt de gemeente vooral 
aandacht aan bronmaatregelen om het risico te verkleinen. Pas daarna komen 
effectmaatregelen aan de orde.
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7. Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de beoordeling van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid van 
een calamiteit betrokken. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met het advies van de 
veiligheidsregio in het kader van de verantwoordingplicht groepsrisico.

Voor punten 1 t/m 5 heeft de gemeente een apart bestemmingsplan 'Parapluherziening Externe 
veiligheid - 2020' opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft vanaf 13 februari 2020 zes weken als 
voorontwerp ter inzage gelegen. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan punten 1 
t/m 5.

Het bestemmingsplan voorziet in vastleggen van de huidige situatie en maakt geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. Een verantwoording van de aanwezige risico's is noodzakelijk nu het 
beleid op het gebied van externe veiligheid is veranderd. Zo zijn de aan te houden plaatsgebonden 
risicoafstanden voor LPG tankstations veranderd, is de circulaire effectafstanden externe veiligheid 
gepubliceerd en is er nieuwe wetgeving voor buisleidingen en transportroutes van kracht geworden. 
Voor de uitgevoerde berekeningen geldt dat de methode voor de berekening van plaatsgebonden- 
en groepsrisico is verbeterd. 

Onderzoek 
In het plangebied en zijn directe omgeving zijn een aantal lpg tankstations aanwezig. De lpg 
tankstations zijn voorzien van een 10-6 risicocontour. De afstand van de 10-6 contour is afhankelijk 
van de doorvoer van het aantal liters lpg. 

In het voorliggende bestemmingsplan is rekening gehouden met externe veiligheid door de 
gasleiding te bestemmen met een dubbelbestemming 'Leiding - Gas'. Door de gemeente 
Doetinchem lopen twee verschillende leidingtypes: hogedrukleidingen (HTL's) en regionale 
leidingen (RTL's). De hogedrukleidingen liggen door de Wehlse broeklanden en kennen een 
beschermingszone van 5 meter aan weerskanten. De regionale leidingen liggen langs de westkant 
van Doetinchem en onder de Liemersweg. De regionale leidingen kennen een beschermingszone 
van 4 meter aan weerskanten. Het is verboden om in de beschermingszone van de bestemming 
'Leiding - Gas' onder andere werkzaamheden uit te voeren als het vellen of rooien van beplanting, 
het verlagen van de bodem en het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en 
telecommunicatieleidingen en/of daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur. 

In de kern Gaanderen liggen drie gasdrukmeet- en regelstations, in Doetinchem-West één. In de 
kern Wehl liggen twee en in Nieuw-Wehl één gasdrukmeet- en regelstations. Op de gasdrukmeet- 
en regelstations zijn de regels uit de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit van toepassing. De 
gasdrukmeet- en regelstations zijn in het bestemmingsplan opgenomen met een specifieke 
bestemming. Er moeten veiligheidsafstanden in acht genomen worden, voor kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten. Daarom is rondom de stations een beschermingszone opgenomen voor 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn 3 en meer woningen, kantoren groter dan 1.500 m2 en 
kinderdagverblijven. Beperkt kwetsbare objecten zijn 1 of 2 woningen, kantoren tot 1.500 m2, 

sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen.
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Kaart met ligging van externe veiligheid inrichtingen en buisleidingen 

Conclusie 
Omdat het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de huidige situatie en er geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, is er geen sprake van belemmeringen voor het aspect 
externe veiligheid.

4.7  Bedrijven en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het 
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder 
milieuzonering verstaan wij het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en 
recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een 
bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand 
moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering 
heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt veelal de VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een 
hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn 
gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk 
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is 
bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee 
ook voor de uiteindelijke indicatieve richtafstand. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds 
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de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste 
situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het plan mogelijk is. 

Onderzoek en conclusie 
In het plangebied zijn bedrijven gevestigd die een bedrijfsbestemming hebben en houden. Het 
bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe bedrijfsbestemmingen. Bij hergebruik van gebouwen 
moet rekening gehouden worden met de richtafstanden van bestaande bedrijven. Omdat het 
bestemmingsplan niet rechtstreeks andere functies toelaat, zal dit, indien van toepassing, bij de 
nieuwe planvorming van de herontwikkeling aan de orde komen. Voor het voorliggende 
conserverende bestemmingsplan vormt het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering.

4.8  Flora en fauna

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet 
natuurbescherming is het wettelijke stelsel voor de natuurbescherming. De wet is de vervanger van 
de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De Wet natuurbescherming regelt allereerst de taken en bevoegdheden ten behoeve van de 
bescherming van natuurgebieden en plant- en diersoorten. Daarnaast bevat het voorstel onder 
meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

De Wet natuurbescherming neemt de Europese regelgeving als uitgangspunt. Het toetsingskader 
van de nieuwe wet is, voor wat betreft soortbescherming, deels gelijk aan dat van de oude Flora- 
en faunawet. Al is de lijst met beschermde soorten wel gewijzigd. In de nieuwe wet zijn 945 
soorten actief beschermd. Waar dat noodzakelijk is voor een adequate bescherming van 
natuurwaarden waarvoor geen specifieke bescherming is voorzien in Europese regelgeving worden 
op formeel wetsniveau aanvullende, als zodanig kenbare 'nationale' beschermingsvoorschriften 
verankerd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en planologische procedures zal getoetst moeten worden 
aan de Wet natuurbescherming. De provincies zijn het bevoegd gezag voor de Wet 
natuurbescherming.

In de Wet natuurbescherming is geregeld dat er voldoende zorg in acht moet worden genomen 
voor de in het wild levende dieren en planten, inclusief de directe leefomgeving.

Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, moeten de 
verbodsbepalingen in acht worden genomen. Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van 
een vergunning, onderzoek moet worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten 
die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd zijn. Vooral binnen de stedelijke 
omgeving moet aandacht worden geschonken aan de aanwezigheid van en de invloed op 
vleermuizen, huismus, gierzwaluw en steenmarter. De nestlocaties en vaste rust- en 
verblijfplaatsen van deze soort(groep)en zijn jaarrond beschermd. Daarnaast zijn de bezette 
nesten van alle inheemse vogelsoorten beschermd en mogen niet opzettelijk verstoord worden. 
Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart t/m 15 juli, maar broedgevallen daarbuiten zijn ook 
beschermd.

Ook moet worden onderzocht in hoeverre de verstoring, vernieling of verontrusting van de 
beschermde soorten plaatsvindt. Als inbreuk wordt gepleegd op de verbodsbepalingen die op 
grond van de bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn vastgesteld, kan een verzoek tot 
ontheffing worden aangevraagd. Uit een verleende ontheffing kunnen aanvullende mitigerende en/of 
compenserende maatregelen voortkomen die van invloed zijn op de (her)inrichting van een gebied. 
Het niet verkrijgen van een ontheffing is van invloed op de haalbaarheid van een project. 

Onderzoek en conclusie 
In het voorliggende bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen opgenomen waarvoor nu onderzoek 
naar de gevolgen voor de flora en fauna nodig is.
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4.9  Water

4.9.1  Waterbeheerplan 2016-2021

Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van 
belang zijn. Vanuit de primaire taakgebieden zijn dit in de planperiode 2016-2021:

Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water;
Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water;
Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water;
Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater;
Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel: Vaarwegbeheer.

Voor het plangebied staan in het beheerplan geen specifieke doelstellingen beschreven.

4.9.2  Watersysteem

De Oude IJssel is een belangrijke vaarroute voor de gemeente Doetinchem, die voornamelijk voor 
pleziervaart wordt gebruikt. Daarnaast zijn er nog een aantal (tocht)sloten en waterlopen in de 
gemeente Doetinchem. De watersystemen hebben de bestemming 'Water'. Hierdoor worden de 
waterpartijen, waterlopen en andere watergangen met de daarbij behorende oeverstroken 
beschermd. 

Voor Gaanderen is het belangrijkste watersysteem de Akkermansbeek. Deze beek vormt de 
grens tussen het dorp Gaanderen en Terborg. De beek mondt uit bij de sluis de Pol in de Oude 
IJssel.

De Dichterse Tochtsloot en de Kapperkolkse waterloop zijn belangrijke watersystemen door de 
Dichteren en Wijnbergen. De Wijnbergse Loopgraaf ligt door de wijken Dichteren en de Huet en 
vind aansluiting op de Oude IJssel. Aan de westkant van Dichteren ligt de Wehlse Beek. De 
Kleurrijke buurt in Dichteren kenmerkt zich door de grote waterpartij de Kleurrijke Buurt waterloop. 

De Oude IJssel vormt de zuidelijk afbakening van het deelgebied Doetinchem Centrum. 

4.9.3  Gemeentelijk Rioleringsplan

In paragraaf 3.5.5 Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 is het rioleringsplan van de gemeente 
Doetinchem behandeld. Het beleid dat daarin is verwoord komt terug in deze waterparagraaf.

In Doetinchem liggen meerdere rioolwatertransportleidingen. Dit zijn zowel persleidingen als vrije 
val riolen. De leidingen hebben een dubbelbestemming 'Leiding - Riool', waardoor de aanleg en 
instandhouding van de rioolwatertransportleidingen is geregeld. Door de dubbelbestemming 
worden ook de vrijwaringszones aan de weerszijden van de leidingen beschermd. De 
vrijwaringszone van de persleidingen is afhankelijk van de diameter van de buitenkant van de 
leiding. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden van de bestemming 'Leiding - 
Riool', onder andere werkzaamheden uit te voeren als: het aanleggen en/of verharden van wegen 
en paden en het aanleggen en/of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, het aanleggen 
en/of vellen of rooien van beplanting en het verlagen en/of het dempen in de bodem en het 
afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden. 
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4.9.4  Watertoets

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het op een 
andere manier omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming te bieden 
tegen overstromingen en wateroverlast. De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen 
toetst aan de mate waarin zij rekening houden met het beleid om het water meer ruimte te geven. 
De watertoets heeft als doel om in een vroegtijdig stadium alle relevante partijen te betrekken bij 
het opstellen van een wateradvies. De toets heeft betrekking op alle wateren en alle 
waterhuishoudkundige aspecten die van betekenis zijn voor het gebruik en de functie van het 
plangebied en de directe omgeving van het gebied, bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar), 
wateroverlast en waterkwaliteit. Deze toets is in de navolgende tabel opgenomen.

Thema Toetsvraag Relevant

Hoofdthema's

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale 
waterkering? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?

1. Ja 

2. Nee

Riolering en 
afvalwaterketen

1. Is er een toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van waterschap?

1. Nee 
2. Ja 
3. Nee

Wateroverlast 
(oppervlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard 
oppervlak? 
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag 
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?

1. Nee 
2. Nee 
3. Nee

Grondwater- overlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in 
de ondergrond? 
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of 
IJssel? 
3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?

1. Nee 
2. Nee 
3. Nee 
4. Nee

Oppervlaktewater- 
kwaliteit

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater 
geloosd? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch 
actiegebied?

1. Nee 
2. Nee 
3. Nee

Grondwaterkwaliteit Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking?

Ja

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het 
gemengde of verbeterde stelsel? 
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 
plangebied die milieu hygiënische of verdrinkingsrisico's met 
zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?

1. Nee 
2. Nee 

Verdroging Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 
voor natte natuur?

Nee
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Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 
voor natte natuur?

1. Nee 
2. Nee 

Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in 
eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?

1. Ja 
2. Nee 

Aandachtsthema's

Recreatie Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in 
beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik 
mogelijk wordt?

Nee

Cultuurhistorie Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 
aanwezig?

Nee

Toelichting per relevant waterhuishoudkundig aspect 

Veiligheid

De waterkeringen die in het plan gebied gelegen zijn, zijn aangeven met een dubbelbestemming 
'Waterstaat - Waterkering'. De waterkering ligt zowel aan de zuid- als de noordzijde van de Oude 
IJssel. 

Riolering en afvalwaterketen

In het plangebied liggen diverse persleidingen van WRIJ. Deze persleidingen en de 
beschermingszones zijn met de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' opgenomen in het 
bestemmingsplan. De breedte van de  beschermingszones zijn afhankelijk van de diameter van de 
persleidingen.

Grondwaterkwaliteit

Ten westen van deelgebied Gaanderen ligt drinkwaterwinning De Pol. Het 
grondwaterbeschermingsgebied ligt deels binnen het plangebied (zie afbeelding in paragraaf 3.3.2 
Omgevingsverordening Gelderland). Voor ontwikkelingen en activiteiten in het 
beschermingsgebied gelden specifieke verboden en eisen die opgenomen zijn in de provinciale 
Omgevingsverordening. De Pol heeft vanaf 2015 de status van 'niet operationele reserve' gekregen. 
Vanaf dat moment is er geen grondwater meer onttrokken. Wel blijft de grondwaterbescherming 
gelden.

Inrichting en beheer

In het plangebied en de directe nabijheid bevinden zich watergangen die worden beheerd en 
onderhouden door het waterschap Rijn en IJssel. De watergangen worden beschermd door de 
keur van het waterschap. De watergangen worden in het bestemmingsplan aangegeven met de 
bestemming 'Water'. De Oude IJssel heeft de aanduiding 'vaarweg'.

4.10  Archeologie en cultuurhistorie

Het gemeentelijke beleid van archeologie en cultuurhistorie sluit aan bij het provinciale beleid van 
deze aspecten. In de volgende twee paragrafen wordt nader ingegaan op archeologie en 
cultuurhistorie.

 59 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



4.10.1  Archeologisch erfgoed

Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de zorg voor 
het archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het verdrag staat: Archeologische 
waarden moeten als onvervangbaar onderdeel van het culturele erfgoed worden meegenomen en te 
worden ontzien bij de ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen.

Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 
september 2007 is het verdrag wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. Sinds 1 
juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht, die de Wamz en de Monumentenwet 1988 heeft vervangen.

Een belangrijk archeologisch doel van de Erfgoedwet is om het archeologisch erfgoed ter plekke 
te behouden. Daarom is het verplicht om vroegtijdig in het proces van de ruimtelijke ordening 
rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en hierin een 
afweging te maken. Vroegtijdig onderzoek maakt namelijk ruimte om te overwegen om 
archeologievriendelijke alternatieven toe te passen. 

Als het archeologisch bodemarchief niet kan worden ontzien, kan voorafgaande aan de 
bodemverstoring een archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Of een onderzoek nodig is en 
welk onderzoek dit moet zijn, wordt bepaald op basis van de aanwezige archeologische waarden 
en de aard en omvang van de bodemingreep. De kennis die hierbij wordt vergaard, levert informatie 
op die ook als inspiratiebron kan dienen voor het ontwerp van een gebouw of bij het inrichten van 
de openbare ruimte. Zo kan het 'verhaal van de plek' ook door toekomstige generaties nog worden 
gelezen.

Een betere bescherming van de archeologie en het tijdig meewegen van de archeologische 
belangen vraagt om goed inzicht in de verwachte ligging, verspreiding en aard van het 
archeologisch bodemarchief. Daarom heeft de gemeente Doetinchem een archeologische 
beleidskaart laten opstellen door adviesbureau RAAP, waarop de archeologische vindplaatsen en 
verwachtingszones zijn aangegeven. Afhankelijk van de (verwachtings)waarde in een gebied zal 
het beschermingsregime meer of minder streng zijn. 

De archeologische beleidskaarten zijn op 18 november 2010 door de gemeenteraad van 
Doetinchem vastgesteld. De archeologische beleidskaarten worden periodiek geactualiseerd aan 
de hand van uitgevoerd archeologisch onderzoek. De geldende meest recente versie van de 
kaarten is terug te vinden op 

http://www.doetinchem.nlwww.doetinchem.nl/cultuurhistorie/rapporten_43307/item/archeologische
-waarden-en-verwachtingskaarten_45965.html

De uitgangspunten voor het archeologiebeleid sluiten al aan op het nieuwe beleid, die regionaal is 
opgesteld. Dit beleid staat in de nota 'Archeologie met beleid. Afwegingskader voor 
archeologiebeleid in de Regio Achterhoek' (vastgesteld in 2013). Dit beleid geeft een verlichting 
van de grenzen voor archeologisch onderzoek. De gebieden zoals deze in de archeologische 
beleidskaarten onderscheiden zijn, veranderen hier niet door. Wel zijn er nu in de basis 5 
verschillende niveaus van bescherming. Deze komen terug in de navolgende tabel.

De volgende archeologische gebieden komen in het plangebied voor:

uitgangspunten 
archeologiebeleid

dubbelbestemming

Archeologische waardevol verwachtingsgebieden (AWV)
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AWV categorie 5 (hoog + 
afgedekt)

bij bodemingrepen dieper dan 
40 centimeter - maaiveld en bij 
plangebieden groter dan 250 m2 
vroegtijdig inventariserend 
archeologisch onderzoek

Waarde - Archeologische 
verwachting 1

AWV categorie 6 (hoog) bij bodemingrepen dieper dan 
30 centimeter - maaiveld en bij 
plangebieden groter dan 250 m² 
vroegtijdig inventariserend 
archeologisch onderzoek

Waarde - Archeologische 
verwachting 2

AWV categorie 7 (middelmatig) bij bodemingrepen dieper dan 
30 centimeter - maaiveld en bij 
plangebieden groter dan 
1000 m² vroegtijdig 
inventariserend archeologisch 
onderzoek

Waarde - Archeologische 
verwachting 3

AWV categorie 8 (laag) bij bodemingrepen dieper dan 
30 centimeter - maaiveld en bij 
plangebieden groter dan 
5000 m² vroegtijdig 
inventariserend archeologisch 
onderzoek

Waarde - Archeologische 
verwachting 4

AWV categorie 9 (laag voor 
nederzettingsresten, hoog 
voor geïsoleerde organische 
archeologische resten)

bij bodemingrepen dieper dan 
30 centimeter - maaiveld en bij 
plangebieden groter dan 
5000 m² vroegtijdig 
inventariserend archeologisch 
onderzoek

Waarde - Archeologische 
verwachting 4

Bodemverstoringen

vergraven n.v.t. dubbelbestemming baseren op 
AWG- of AWV-categorie

Onderzoeksmeldingen

vervolgonderzoek of behoud 
aanbevolen voor het hele 
plangebied

n.v.t. dubbelbestemming baseren op 
AWG- of AWV-categorie

vervolgonderzoek of behoud 
aanbevolen voor een deel van 
het plangebied

n.v.t. dubbelbestemming baseren op 
AWG- of AWV-categorie

geen vervolgonderzoek of 
behoud aanbevolen

n.v.t. geen dubbelbestemming nodig 
als de opgraving is afgerond

definitief onderzoek afgerond n.v.t. geen dubbelbestemming nodig 
als de opgraving is afgerond

status onbekend n.v.t. dubbelbestemming baseren op 
AWG- of AWV-categorie

Te allen tijde moet rekening worden gehouden met de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten 
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(Erfgoedwet, art. 5.10): 
Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Archeologische verwachtingen binnen en buiten het plangebied 

4.10.2  Cultuurhistorisch erfgoed

De cultuurhistorie is in Doetinchem vastgelegd in de nota cultuurhistorie 'Continuïteit in Karakter' 
(vastgesteld 21 september 2017) en de Erfgoedverordening gemeente Doetinchem 2013 
(vastgesteld 30 mei 2013). In het plangebied zijn diverse panden aanwezig die geïnventariseerd 
zijn als cultuurhistorisch waardevol (rapport Bebouwing met cultuurhistorie waarde buitengebied 
Doetinchem). Dit zijn de volgende locaties:

Alleen het gebouw.

Doetinchem:

Auroweg 2, 3 en 9x-01;
Kilderseweg 22-22a, 25 en 29;
Oud Kilderseweg 43;
Oude Wehlseweg 18, 23, 25 en 26;
Sicco Mansholtweg 25;
Wehlseweg 36;

Gaanderen:

Rijksweg 280;

Het hele ensemble:
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Doetinchem:

Oude Wehlseweg 8 en 15;
Oud Kilderseweg 47;

Gaanderen

Hogeweg 77 in Gaanderen;

Doetinchem - Centrum 

Boliestraat 1;
Dr Huber Noodtstraat 42;
Gasthuisstraat 13;
Gart Seevinckgang 8;
Grutstraat 31;
Hamburgerstraat 1;
Hovenstraatje 8;
Kapioeniestraat 52;
Korte Heezenstraat 1;
Simonsplein 12 en 16;

Nieuw-Wehl

Monsigneur Hendriksenstraat 2, 4 en 6;
Nieuwe Kerkweg 24, 36 37, 39, 42 en 61;
Nieuw Wehlseweg 14k, 20, 20a en 22;

Voor al deze locaties is de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' opgenomen. Voor de locaties 
waar alleen het gebouw cultuurhistorisch waardevol is, daar ligt de aanduiding alleen op het 
gebouw. Daar waar de gehele ensemble beschermd moet worden, ligt de aanduiding over het 
gehele perceel. Aan deze aanduiding wordt een sloopvergunningstelsel gekoppeld. Dit houdt in 
dat zonder vergunning van de gemeente geen sloopwerkzaamheden mogen plaatsvinden. De 
voornaamste doelen van de sloopvergunning zijn bescherming tegen ernstige aantasting en 
voorkomen van sloop van de cultuurhistorisch waardevolle panden.

Een sloopvergunning is geen sloopverbod. Er kunnen redenen zijn dat er toch tot geheel of 
gedeeltelijk sloop moet worden overgegaan. In dat geval moet die eventuele sloop in goede orde 
gebeuren met behoud van de cultuurhistorische waarden. De commissie Welstand en 
Monumenten of vergelijkbaar orgaan zal bij een aanvraag om een sloopvergunning eerst nagaan of 
de gewenste aanpassing aan het pand geen afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde.

Als de aanduiding geldt voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken, dan is ruimer gebruik mogelijk. 
De regeling voor ander gebruik (onder andere beroep en/of bedrijf aan huis) die normaal alleen voor 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken bij woningen geldt, is hier ook toegestaan in vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken. Voor de woning zelf die de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' 
heeft, is het mogelijk een andere bouwaanduiding te krijgen. Dit wil zeggen dat een woning 
bijvoorbeeld van vrijstaand mogelijk een twee-aaneen (twee-onder-een-kap) woning wordt. 
De genoemde ruimere mogelijkheden zijn alleen mogelijk als duidelijk vaststaat dat dit bijdraagt 
aan het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle pand.

Voor de adressen waar de waarde ook in het ensemble zit, geldt de regeling voor gebouwen ook. 
Maar voor deze gevallen wordt een specifieke regeling getroffen voor behoud van het ensemble. 
Deze regeling houdt in dat voor elk ensemble maatwerk wordt geleverd voor 
situeringsmogelijkheden van bijgebouwen. Deze situeringsmogelijkheden bij de ensembles 
kunnen afwijken van de situeringsmogelijkheden voor bijgebouwen bij andere gebouwen/erven. 
Deze afweging is gebaseerd op het zicht/de beleving vanuit de openbare ruimte.

De gemeente wil voorkomen dat een te ruim aanwijzings- en beschermingsregime het 
enthousiasme bij eigenaren om de cultuurhistorische waarden van hun pand te koesteren zal doen 
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afnemen. Met bovengenoemde beschermingsregime en regeling is de gemeente van mening dat 
de cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan voldoende worden beschermd.

4.11  Molenbiotoop

Ter waarborging van de windvang en het zicht op historische molens zijn door de provincie 
molenbiotopen vastgesteld. De molenbiotoop betreft het gebied rondom de molen dat beschermd 
wordt tegen het oprichten van bebouwing en beplanting in verband met de windvang en het zicht 
op de molen. De molenbiotopen worden berekend aan de hand van de formule, zoals gehanteerd 
in het provinciale molenbeleid.

H = X / N + c * Z

     H = maximale obstakelhoogte 
     X = afstand tussen molen en obstakel 
     N = verhoudingsfactor (140 voor open, 75 voor ruw, 50 voor gesloten gebied) 
     c = constante = 0,2 
     Z = ashoogte

Onderzoek

Binnen het plangebied ligt de molenbiotoop van Auromolen en deels de molenbiotoop van De 
Walmolen en de molen Bernadette. De parameters van de molens om de berekening te maken is 
te vinden in Bijlage 11 Molenbiotopen. De ligging van de molenbiotoop is in de navolgende 
afbeelding weergegeven.

Ligging van de molenbiotopen in en nabij het plangebied
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Conclusie

Aangezien het voorliggende bestemmingsplan een conserverend bestemmingsplan is, vormen de 
molenbiotopen geen belemmering. Wel wordt voor de molenbiotoop in dit bestemmingsplan de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' opgenomen. Zie artikel 47.12 Vrijwaringszone - 
molenbiotoop.

4.12  Verkeer en parkeren

Wegcategoriseringplan

In het wegcategoriseringsprogramma zijn de verschillende wegen (binnen en buiten de bebouwde 
kom) in Doetinchem ingedeeld in een drietal categorieën.

Stroomwegen (autosnelweg A18)
Gebied ontsluitingswegen (50 km wegen)
Erftoegangswegen 30 km wegen)

Uitgangspunten bij de inrichting van de wegen binnen de gemeente Doetinchem zijn bepaald in 
het Wegcategoriseringsplan:

de inrichting van de weg (het wegbeeld) moet het gewenste rijgedrag en de rijsnelheid 
'afdwingen';
herkenbare inrichting van de verschillende verkeersruimtes door materiaal/kleur;
de (kwaliteit van de) leefomgeving staat centraal;
de weg moet na realisatie goed te beheren zijn (beheerbewust ontwerpen);
snelheidsremmende maatregelen worden getroffen in erftoegangsstraten en op 
gebiedsontsluitingswegen waar kwetsbare verkeersdeelnemers de weg moeten kruisen.

De meeste woonstraten in de gemeente Doetinchem zijn inmiddels aangewezen tot 30 km/uur 
gebied. Niet alle straten voldoen al helemaal aan de bijbehorende inrichtingseisen. De komende 
jaren zullen bij groot onderhoud steeds meer woonstraten worden ingericht tot 30 km/uur straat. 
De gebiedsontsluitingswegen zijn bedoeld om het verkeer uit de woongebieden verwerken richting 
bijvoorbeeld de snelweg A18. Het is duidelijk welke wegen dit zijn maar ook deze voldoen nog niet 
allemaal aan de gestelde eisen. Niet alle gebiedsontsluitingswegen hebben bijvoorbeeld aparte 
fietspaden.

De gebiedsontsluitingswegen in Doetinchem
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Voor beide categorieën geldt dat de kwaliteit van de leefomgeving moet centraal staan. Een 
duidelijk onderscheid aanbrengen tussen de verschillende verkeersruimtes zorgt er voor dat de 
verkeersdeelnemer duidelijk zijn plek en die van anderen op de weg weet en zo de verkeersruimte 
op de juiste wijze gebruikt. Op drukke erftoegangsstraten is het belangrijk dat voetgangers veilig 
kunnen lopen op een trottoir. Voor rustige erftoegangsstraten kan worden overwogen alle 
verkeersdeelnemers gebruik te laten maken van dezelfde ruimte. Een smalle weg die gebruikt 
wordt door iedereen leidt tot een lagere rijsnelheid. Fysieke maatregelen als drempels ondervinden 
een steeds grotere weerstand bij de gebruikers en omwonenden en hulpdiensten. Ze leiden tot 
trillinghinder en toename van de geluidsoverlast. Bij voorkeur wordt gezocht naar maatregelen die 
een lagere snelheid afdwingen, maar die geen of beperkte bijeffecten hebben voor de leefomgeving 
en hulpdiensten. 

Parkeren

De normering uit de Nota Parkeernormen Auto- en Fiets Gemeente Doetinchem, zal aangehouden 
worden. Hierbij is gekozen voor een dynamische verwijzing naar dit beleidsdocument (in lijn met 
jurisprudentie van de ABRS, ECLI:NL:RVS:2015:2837). Het moet met een voorwaardelijke 
verplichting in de regels vastgelegd worden. Het beleid van de gemeente is erop gericht dat 
parkeeroplossingen bij woningen meer worden gezocht op eigen terrein of in clusters. Voorwaarde 
is wel dat de kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd blijft. 

Evenementen

Als er een evenement georganiseerd wordt, dan gaat dit gepaard met tijdelijk extra 
verkeersbewegingen. Ook parkeren is een aandachtspunt bij evenementen. De impact van een 
evenementlocatie op haar omgeving is afhankelijk van de omvang, het aantal evenementen, het 
aantal dagen dat een evenement duurt, de maximale bezoekersaantallen per dag, de begin- en 
eindtijden en het maximale geluidniveau. De evenementen worden gereguleerd met de 
evenementenkalender. Hierbij zijn de bestaande evenementen (qua omvang, bezoekers aantallen, 
dagen e.d.) leidend. Bij de huidige evenementen zijn de verkeerbewegingen in goede banen te 
leiden en is er voldoende parkeergelegenheid of kan er voldoende parkeergelegenheid gecreëerd 
worden. 
In het voorliggende bestemmingsplan zijn de gegevens van de evenementen vastgelegd per 
evenementenlocatie. Voor het organiseren van een evenement moet er een 
evenementenvergunning aangevraagd worden. Op dat moment kunnen voor het aspect verkeer en 
parkeren specifieke voorwaarden opgelegd worden mocht de situatie daarom vragen.

Spoorweg

Doetinchem ligt aan de spoorlijn Arnhem - Winterswijk. Binnen de gemeentegrenzen liggen vier 
stations: Wehl, Doetinchem-De Huet, Doetinchem en Gaanderen.

Onderzoek en conclusie

De openbare wegen zijn in het voorliggende bestemmingsplan bestemd met de bestemming 
'Verkeer'. De gronden die in gebruik zijn voor de spoorwegtraject zijn bestemd met de bestemming 
'Verkeer - Railverkeer'. In het voorliggende bestemmingsplan is de parkeernorm in de regels 
opgenomen als een voorwaardelijke verplichting. De evenementen zijn vastgelegd qua omvang (op 
de bestemmingsplankaart), qua aantal, qua dagen, maximale bezoekersaantallen per dag, begin- 
en eindtijden en geluidniveau. Ook kan voor het aspect verkeer en parkeren specifieke 
voorwaarden opgelegd worden in de vergunning voor het evenement. Hiermee vormt het aspect 
verkeer en parkeren geen belemmering.
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Hoofdstuk 5  Wijze van bestemmen

5.1  Inleiding

Dit bestemmingsplan is in de eerste plaats een conserverend plan, waarin de huidige bebouwing 
en het huidige gebruik worden vastgelegd. Duidelijk is voor welke doeleinden de grond en de 
gebouwen mogen worden gebruikt en wat er aan nieuwe bebouwing wordt toegestaan. Dit biedt 
rechtszekerheid aan de burger. Het plan is daarom opgezet als een gedetailleerd 
bestemmingsplan. De bestaande situatie is echter geen vaststaand gegeven. Er vinden 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaats. Het plan moet flexibiliteit bieden om op deze 
ontwikkelingen in te kunnen spelen. Voor een deel is dat mogelijk met de in het plan opgenomen 
afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Daarmee kunnen (relatief kleinschalige) ontwikkelingen 
planologisch worden geregeld, zoals uitbreidingen van gebouwen en functies of het toelaten van 
aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven.

5.2  Toelichting op de regels

De regels bestaan uit de volgende onderdelen:

hoofdstuk 1:  Inleidende regels;
hoofdstuk 2:  Bestemmingsregels;
hoofdstuk 3:  Algemene regels;
hoofdstuk 4:  Overgangs- en slotregels.

5.2.1  Inleidende regels

De inleidende regels omvatten de in de planregels gebruikte begripsomschrijvingen (artikel 1) en 
de wijze van meten (artikel 2). Hiemee is planspecifiek vastgelegd wat bedoeld wordt en hoe 
gemeten moet worden. Als een begrip niet omschreven is, dan geldt de algemeen gangbare uitleg 
van het begrip.

5.2.2  Bestemmingsregels

In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. Elke 
bestemmingsregel is, in overeenstemming met de RO-Standaarden 2012 waaronder de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012), in beginsel opgebouwd uit:

een bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de doeleinden waarvoor de gronden zijn 
bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing;
de bouwregels: deze bevatten de voorgeschreven maatvoering van de bouwwerken;
nadere eisen;
afwijken van de bouwregels;
specifieke gebruiksregels;
afwijken van de gebruiksregels;
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden;
wijzigingsbevoegdheid.
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5.2.2.1  Agrarisch

De bestaande agrarische gronden, zijn voorzien van de bestemming 'Agrarisch'. Naast de functie 
agrarisch zijn enkele gelieerde activiteiten toegelaten zoals extensieve dagrecreatie en fiets- en 
wandelpaden. De gronden kunnen ook, net als alle overige bestemmingen, gebruikt worden voor 
waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen. Er is geen bouwvlak binnen deze 
bestemming opgenomen, waardoor de vestiging van een agrarisch bedrijf met bedrijfsbebouwing 
niet mogelijk is. Het oprichten van een dierenverblijf is ook niet toegestaan. Wel is met een 
afwijking mogelijk om een schuilplaats te realiseren voor dieren, mits het geen dierenverblijf is, 
zoals bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij. De regeling is zo opgesteld, omdat anders de 
schuilgelegenheid gezien wordt als dierenverblijf en daarmee als een wettelijke inrichting waar 
milieunormen voor gelden en waar bedrijfsmatig dieren gehouden worden.

Er is een bebouwingsregeling opgenomen voor bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals 
straatmeubilair, straatverlichting, e.d. Binnen de regels zijn afwijkingsregels opgenomen om onder 
voorwaarden van de maximale bouwhoogte te mogen afwijken.

5.2.2.2  Bedrijf

De bestemming 'Bedrijf' is toegekend aan de bestaande bedrijven die niet op het bedrijventerrein 
gelegen zijn. Standaard zijn bedrijven toegestaan in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage 
bijgevoegde 'Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven'. Andere bedrijfsactiviteiten zijn alleen 
toegestaan met een afwijking o.a. zolang de geldende maximale bedrijfscategorie niet wordt 
overschreden. Een korte uitleg over de 'Staat van...' is te vinden in Bijlage 13 Toelichting bij de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten en Sportvoorzieningen.

Binnen de bestemming zijn kantoren toegestaan ten dienste van de aanwezige bedrijven tot 
maximaal 50% van het bruto-vloeroppervlakte. Detailhandel mag plaatsvinden van ter plaatste 
geproduceerde goederen tot maximaal 10% van de bruto-vloeroppervlakte van de bedrijven tot een 
maximum van 200 m2.

Ten aanzien van het maximumpercentage kantooroppervlak behoort ook te worden gerekend de 
bijbehorende ondersteunende computer serviceruimten, werkkasten en opslag ten behoeve van 
kantoor. Deze vallen dus niet onder de bedrijfsdoeleinden. De percentages zijn niet cumulatief. 
Ondergeschikte horeca is alleen in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine toegestaan. Bij 
medegebruik ten behoeve van kantoor, detailhandel en/of horeca moet minimaal 50% van de 
bruto-vloeroppervlakte in gebruik blijven voor de hoofdactiviteit van het bedrijf in kwestie.

In het plangebied is een metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf gevestigd aan de Bremstraat 1 in 
Gaanderen. Dit bedrijf heeft een bedrijfscategorie 4.1. Dit bedrijf heeft daarom de aanduiding 
'specifieke vorm van bedrijf - metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf' gekregen. Aan de Oude 
Wehlseweg 5 in Doetinchem zit een bouwbedrijf, bedrijfscategorie 3.2. Daarom heeft dit bedrijf de 
aanduiding 'bouwbedrijf' gekregen. Voor de Hoekhorsterweg 8 in Nieuw-Wehl is de aanduiding 
'specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf' opgenomen. Aan de Isidorusstraaat 10 in Wehl zit 
een huisartsenpraktijk. Dit bedrijf heeft daarom de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
huisartsen praktijk'. De verkooppunten motorbrandstoffen met lpg of zonder lpg zijn als zodanig 
aangeduid op de plankaart. Hierbij is detailhandel en horeca mogelijk ondergeschikt en verbonden 
aan de verkoop van motorbrandstoffen.  

In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak gerealiseerd moet worden. Met deze 
bepaling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een rommelig en onoverzichtelijk aanzicht ontstaat 
op het terrein. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken een afwijking 
mogelijk.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Dit biedt ruimte voor kleine 
uitbreidingen. Daarnaast is de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op 
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de bestaande situatie.

Een bedrijfswoning is uitsluitend toegelaten als dit is aangegeven met de aanduiding 
'bedrijfswoning'. De bedrijfswoning is bedoeld om te wonen voor een persoon en zijn gezin, als dat 
vanuit de bestemming noodzakelijk is. Bij of in de bedrijfswoning is het toegestaan om een vrij 
beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - woning uitsterfregeling' mag de 
bedrijfswoning als burgerwoning gebruikt worden. Dit recht vervalt als langer dan één jaar de 
woning niet meer als burgerwoning bewoond is geweest.

Een nieuwe bedrijfswoning is onder specifieke voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij o.a. de bedrijfstechnische noodzaak voor de 
bedrijfswoning moet worden aangetoond.

Het is mogelijk om de bestemming 'Bedrijf', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er sprake is van 
een bestaande bedrijfswoning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een woonbestemming. 
Daarmee is niet bedoeld dat na wijziging weer een nieuwe bedrijfswoning gerealiseerd kan worden 
ten behoeve van het bedrijf.

5.2.2.3  Bedrijf - Nutsvoorziening

De bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening' is opgenomen voor de grotere nutsvoorzieningen, 
waaronder gasdrukmeet- en regelstations en transformatoren.

5.2.2.4  Bedrijventerrein

Het bestaande bedrijventerrein Akkermansweide in Gaanderen is bestemd met de bestemming 
'Bedrijventerrein'. Binnen de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn, naast bedrijfsdoeleinden, zowel 
verkeer- en verblijfsdoeleinden als groen- en nutsvoorzieningen toegestaan. Door deze ruime 
mogelijkheden binnen de bestemmingsomschrijving is het mogelijk om flexibel in te spelen op de 
benodigde ruimtebehoefte en daarmee op de inrichting van het gehele bedrijventerrein.

Bedrijven in milieucategorie tot en met 3.2 zijn vrijwel op het gehele bedrijventerrein in Gaanderen 
toegestaan. Dit is aangegeven met de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2'. Alleen aan de 
oostkant van de Slakweg in Gaanderen, de oneven huisnummers, zijn bedrijven tot en met 
bedrijfscategorie 2 toegestaan. Dit is aangegeven met de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 
2'. Aan de Slakweg 17 in Gaanderen is een verkooppunt motorbrandstoffen aanwezig zonder LPG. 
Dit bedrijf is aangeduid met de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg'.  

In Wehl zijn bedrijven in milieucatergorie tot en met 3.2 toegestaan aan de Nijverheidsweg en aan 
de noordkant van de Raphaelstraat. Bedrijven aan de zuidkant van de Raphaelstraat, Beekseweg, 
Catharinastraat en Lambertusstraat hebben de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2'. Hierdoor 
zijn daar alleen bedrijven tot bedrijfscatergorie 2 toestaan. Aan de Nijverheidsweg in Wehl 14 zit 
een paramedische centrum. Dit bedrijf heeft daarom de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijventerrein - paramedische zorg'.

De lijst met indeling in milieucategorieën, overgenomen uit 'Bedrijven en milieuzonering' editie 
2009 van de VNG, is opgenomen in de als bijlage bijgevoegde 'Staat van Bedrijfsactiviteiten voor 
bedrijventerrein'. Een korte uitleg over de 'Staat van...' is te vinden in Bijlage 13 Toelichting bij de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten en Sportvoorzieningen.

De indeling van bedrijven in categorieën naar uitstoot van hinder is een theoretisch bepaalde 
richtlijn. Het is mogelijk dat bedrijvigheid op grond van de feitelijke hinder in een lagere of hogere 
categorie zijn in te delen dan is bepaald op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Ook 
bestaat de kans dat bedrijven niet zijn opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten maar wel 
vergelijkbaar zijn met de daarin voorkomende bedrijven. Voor deze laatste groep is een 
afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarmee vestiging voor die bedrijven onder voorwaarden alsnog 
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mogelijk is.

Binnen de bestemming zijn kantoren toegestaan ten dienste van de aanwezige bedrijven tot 
maximaal 50% van het bruto-vloeroppervlakte. Detailhandel mag plaatsvinden van ter plaatste 
geproduceerde goederen tot maximaal 10% van de bruto-vloeroppervlakte van de bedrijven tot een 
maximum van 200 m2. Ten aanzien van het maximumpercentage kantooroppervlak behoort ook te 
worden gerekend de bijbehorende ondersteunende computer serviceruimten, werkkasten en 
opslag ten behoeve van kantoor. Deze vallen dus niet onder de bedrijfsdoeleinden. De percentages 
zijn niet cumulatief. Ondergeschikte horeca is alleen in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine 
toegestaan. Bij medegebruik ten behoeve van kantoor, detailhandel en/of horeca moet minimaal 
50% van de bruto-vloeroppervlakte in gebruik blijven voor de hoofdactiviteit van het bedrijf in 
kwestie.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Een bedrijfswoning is uitsluitend toegelaten als dit is aangegeven met de aanduiding 
'bedrijfswoning'. Op deze wijze wordt voorkomen dat situaties ontstaan vanuit het milieurecht 
waarbij een bedrijf belemmerd wordt door de mogelijkheid van een bedrijfswoning vanuit het 
ruimtelijk ordeningsrecht. De bedrijfswoning is bedoeld om te wonen voor een persoon en zijn 
gezin, als dat vanuit de bestemming noodzakelijk is. Bij of in de bedrijfswoning is het toegestaan 
om een vrij beroep en een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen. Met een 
wijzigingsbevoegdheid is verplaatsing van de bedrijfswoning onder voorwaarden mogelijk.

5.2.2.5  Bos

Bossen zijn bestemd met de bestemming 'Bos'. Binnen deze bestemming is sprake van bos-, 
natuur- en landschapswaarden. Het verschil met de bestemming 'Natuur' is, dat hier ook 'bosbouw' 
plaats kan vinden. Met een afwijking van de bouwregels zijn enkele bouwwerken toegelaten.

Met een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheid zijn bepaalde 
activiteiten die niet onder bouwen vallen vergunningplichtig gemaakt. Op deze manier vindt bij de 
benoemde activiteiten een belangenafweging plaats.

5.2.2.6  Centrum

De bestemming 'Centrum' biedt ruimte voor allerlei voorzieningen. Binnen de bestemming 
'Centrum' is onder andere detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, horeca 
categorie 1 en bestaande woningen toegestaan.

Bij detailhandel wordt de verkoop en/of leveren van goederen aan privépersonen bedoeld. 
Detailhandel aan beroeps- of bedrijfsmatige personen is niet toegestaan. Binnen de functie van 
detailhandel is ook volumineuze detailhandel toegestaan. Een supermarkt is in principe niet 
toegestaan, tenzij deze is aangeduid met de aanduiding 'supermarkt'. De verkoopvloeroppervlakte 
(v.v.o.) van een supermarkt mag niet meer zijn dan de bestaande oppervlakte. In de onderstaande 
tabel is de bestaande verkoopvloeroppervlakte (d.d. 1-9-2018) opgenomen van de bestaande 
supermarkt in de bestemming 'Centrum'. Uitbreiding van de supermarkt mag alleen plaatsvinden 
als dit past in het geldende supermarktbeleid. Hiervoor is in de regels een zogenaamde 
dynamische verwijzing opgenomen naar het actuele supermarktbeleid.

Naam supermarkt Adres v.v.o. (m2)

Aldi Schouwburgplein 224 Doetinchem 595

Coop Hoofdstraat 27 Gaanderen 1070

Coop Koningin Wilhelminaplein 6 Wehl 659

Plus Stationsstraat 14 Wehl 860
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Binnen de bestemming 'Centrum' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen onderscheid 
gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen. Dit wil zeggen dat een woning ook een 
bedrijfswoning kan zijn. De woningen bevinden zich (bijna) allemaal op de eerste verdieping en 
hoger. Bij of in de woning is het toegestaan om een vrij beroep en een aan huis gebonden beroep 
en/of bedrijf te beginnen.

Horeca in de vorm van een dagzaak is uitsluitend ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm 
van horeca - 5 toegestaan. Horeca in de vorm van een bar/café, discotheek/bardancing is 
uitsluitend toegestaan ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 6'. 

Met een afwijking is een nieuwe woning of een dak- en thuislozenvoorziening mogelijk. Dit kan 
alleen als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Zo moet bij de afwijking voor een nieuwe 
woning, de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante milieu-aspecten onder. 
Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma. Bij de afwijking voor een 
dak- en thuislozenvoorziening moet aan de voorwaarde worden voldaan dat de voorziening past in 
het beleidsplan van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Binnen de bestemming zijn ruime bebouwingsmogelijkheden opgenomen. Veelal is hier in het 
verleden al gebruik van gemaakt. Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. 
Daarnaast is de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande 
situatie.

5.2.2.7  Cultuur en ontspanning

Binnen de bestemming 'Cultuur en ontspanning' zijn alle vormen van cultuur en ontspanning 
mogelijk zoals atelier, creativiteitscentrum, dansschool, kinderboerderij, museum, muziekschool 
en wellness, m.u.v. attractieparken en seksinrichtingen. De bestemmingsregels regelen het 
bestaande gebruik en de bestaande bebouwing.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Een bedrijfswoning is uitsluitend toegelaten als dit is aangegeven met de aanduiding 
'bedrijfswoning'. De bedrijfswoning is bedoeld om te wonen voor een persoon en zijn gezin, als dat 
vanuit de bestemming noodzakelijk is. Bij of in de bedrijfswoning is het toegestaan om een vrij 
beroep en een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Een nieuwe bedrijfswoning is onder specifieke voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij o.a. de bedrijfstechnische noodzaak voor de 
bedrijfswoning moet worden aangetoond.

Het is mogelijk om de bestemming 'Cultuur en ontspanning', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als 
er sprake is van een bestaande bedrijfswoning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een 
woonbestemming.

5.2.2.8  Detailhandel

De bestemming 'Detailhandel' is bedoeld voor de locaties met een detailhandelsfunctie.

Bij detailhandel wordt de verkoop en/of leveren van goederen aan privépersonen bedoeld. 
Detailhandel aan beroeps- of bedrijfsmatige personen is niet toegestaan. Binnen de functie van 
detailhandel is ook volumineuze detailhandel toegestaan. Een supermarkt is in principe niet 
toegestaan, tenzij deze is aangeduid met de aanduiding 'supermarkt'. De verkoopvloeroppervlakte 
(v.v.o.) van een supermarkt mag niet meer zijn dan de bestaande oppervlakte. In de onderstaande 
tabel is de bestaande verkoopvloeroppervlakte (d.d. 1-9-2018) per supermarkt opgenomen, binnen 
de bestemming 'Detailhandel'. Uitbreiding van de supermarkt mag alleen plaatsvinden als dit past 
in het geldende supermarktbeleid. Hiervoor is in de regels een zogenaamde dynamische 
verwijzing opgenomen naar het actuele supermarktbeleid.
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Naam supermarkt Adres v.v.o. (m2)

Coop Slotlaan 137 Doetinchem 820

Plus Willy Brandtplein 26 Doetinchem 1050

In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak gerealiseerd moet worden. Met deze 
bepaling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een rommelig en onoverzichtelijk aanzicht ontstaat 
op het terrein. Onder voorwaarden is van deze bepaling voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken 
afwijking mogelijk. De afstand van het bouwvlak tot de naar de weg gekeerde perceelsgrens die is 
aangehouden houdt verband met het behoud van het groen en open karakter. Deze ruimte mag 
wel gebruikt worden ten behoeve van groenaanleg en parkeren.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Detailhandel' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen binnen deze bestemming. Dit wil 
zeggen dat een woning ook een bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om 
een vrij beroep en een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk. Dit kan alleen als aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante 
milieu-aspecten onder. Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het is mogelijk om de bestemming 'Detailhandel', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er sprake 
is van een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een woonbestemming.

5.2.2.9  Dienstverlening

De bestemming 'Dienstverlening' is bedoeld voor de locaties met een dienstverleningsfunctie.

In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak gerealiseerd moet worden. 
Er is een beperkte uitbreidingsmogelijkheid van bebouwing opgenomen. Met deze bepaling wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat een rommelig en onoverzichtelijk aanzicht ontstaat op het terrein.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Dienstverlening' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen binnen deze bestemming. Dit wil 
zeggen dat een woning ook een bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om 
een vrij beroep en een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk. Dit kan alleen als aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante 
milieu-aspecten onder. Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het is mogelijk om de bestemming 'Dienstverlening', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er 
sprake is van een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een 
woonbestemming.

5.2.2.10  Gemengd - 1

Binnen de bestemming 'Gemengd - 1' zijn meerdere functies mogelijk. Binnen de bestemming 
'Gemengd - 1' zijn deze functies beperkt tot bedrijfsdoeleinden in de categorieën 1 en 2, 
dienstverlening, kantoor en bestaande woningen.

Afhankelijk van locatie, ligging en omgeving zijn bouwvlakken aan de percelen met de bestemming 
'Gemengd - 1' toegekend. In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak 
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gerealiseerd moet worden. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken 
een afwijking mogelijk.

Voor de functie van kantoor geldt dat deze geen grotere bruto-oppervlakte mag hebben dan 
500 m2 per perceel.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Gemengd - 1' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen. Dit wil zeggen dat een woning ook 
een bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om een vrij beroep en een aan 
huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk. Dit kan alleen als aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante 
milieu-aspecten onder. Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het is mogelijk om de bestemming 'Gemengd - 1', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er sprake 
is van een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een woonbestemming.

5.2.2.11  Gemengd - 2

Binnen de bestemming 'Gemengd - 2' zijn meerdere functies mogelijk. Binnen de bestemming 
'Gemengd - 2' zijn deze functies beperkt tot detailhandel, dienstverlening en bestaande woningen.

Bij detailhandel wordt de verkoop en/of leveren van goederen aan privépersonen bedoeld. 
Detailhandel aan beroeps- of bedrijfsmatige personen is niet toegestaan. Binnen de functie van 
detailhandel is ook volumineuze detailhandel toegestaan. Een supermarkt is in principe niet 
toegestaan, tenzij deze is aangeduid met de aanduiding 'supermarkt'. De verkoopvloeroppervlakte 
(v.v.o.) van een supermarkt mag niet meer zijn dan de bestaande oppervlakte. In de onderstaande 
tabel is de bestaande verkoopvloeroppervlakte (d.d. 1-9-2018) opgenomen van de bestaande 
supermarkt in de bestemming 'Gemengd - 2'. Uitbreiding van de supermarkt mag alleen 
plaatsvinden als dit past in het geldende supermarktbeleid. Hiervoor is in de regels een 
zogenaamde dynamische verwijzing opgenomen naar het actuele supermarktbeleid.

Naam supermarkt Adres v.v.o. (m2)

Aldi Hoofdstraat 4 Gaanderen 891

Ter plekke van de aanduiding 'horeca van categorie 1' is o.a. een snackbar toegestaan.

Afhankelijk van locatie, ligging en omgeving zijn bouwvlakken aan de percelen met de bestemming 
'Gemengd - 2' toegekend. In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak 
gerealiseerd moet worden. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken 
een afwijking mogelijk.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Gemengd - 2' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen binnen deze bestemming. Dit wil 
zeggen dat een woning ook een bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om 
een vrij beroep en een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk. Dit kan alleen als aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante 
milieu-aspecten onder. Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het is mogelijk om de bestemming 'Gemengd - 2', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er sprake 
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is van een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een woonbestemming.

5.2.2.12  Gemengd - 3

Binnen de bestemming 'Gemengd - 3' zijn meerdere functies mogelijk. Binnen de bestemming 
'Gemengd - 3' zijn deze functies beperkt tot maatschappelijk en sport.

Bij maatschappelijke voorzieningen is een grote uitwisselbaarheid van verschillende 
maatschappelijke voorzieningen mogelijk (educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke 
voorzieningen). 24-uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden zijn niet toegestaan. De volgende maatschappelijke 
functies zijn functies die niet vallen onder educatieve, sociale, medische of levensbeschouwelijke 
voorzieningen:

begraafplaats;
crematorium;
dierenasiel;
dierenpension;
scouting;
uitvaartcentrum en;
zorgboerderij.

Deze functies zijn binnen de functie maatschappelijk niet bij recht toegestaan en dus alleen 
toegestaan als deze ook als zodanig zijn aangeduid.

Daarnaast is binnen de functie maatschappelijk ook ondergeschikte detailhandel en horeca 
mogelijk ten dienste van deze voorzieningen. Horeca is mogelijk in de vorm van bedrijfsrestaurant 
of (sport)kantine.

Binnen de functie sport zijn bestaande sportvoorzieningen mogelijk met de bijbehorende 
sportactiviteiten. Met een afwijking zijn andere dan de bestaande sportvoorzieningen mogelijk. 
Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden, zoals de ruimtelijke aanvaardbaarheid, waar aan 
voldaan moet worden. Ook moet de sportactiviteit passen in de 'Staat van Sportvoorzieningen, 
zoals opgenomen in de bijlage van de regels van dit bestemmingsplan. Een korte uitleg over de 
'Staat van...' is te vinden in Bijlage 13 Toelichting bij de Staat van Bedrijfsactiviteiten en 
Sportvoorzieningen.

Afhankelijk van locatie, ligging en omgeving zijn bouwvlakken aan de percelen met de bestemming 
'Gemengd - 3' toegekend. In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak 
gerealiseerd moet worden. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken 
een afwijking mogelijk.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen.

Binnen de bestemming 'Gemengd - 3' zijn op dit moment geen woningen aanwezig.

5.2.2.13  Gemengd - 4

Binnen de bestemming 'Gemengd - 4' zijn meerdere functies mogelijk. Binnen de bestemming 
'Gemengd - 4' zijn deze functies beperkt tot dienstverlening, kantoren, maatschappelijke 
voorzieningen, instellingen voor cultuur en ontspanning. 

De functie dienstverlening is bedoeld voor dienstverlenendefuncties. Voor de functie van kantoor 
geldt dat deze geen grotere bruto-vloeroppervlakte mag hebben dan 500 m2 per perceel.

Bij maatschappelijke voorzieningen is een grote uitwisselbaarheid van verschillende 
maatschappelijke voorzieningen mogelijk (educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke 
voorzieningen). 24-uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met 
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verslavingsproblematiek of justitieel verleden zijn niet toegestaan. De volgende maatschappelijke 
functies zijn functies die niet vallen onder educatieve, sociale, medische of levensbeschouwelijke 
voorzieningen:

begraafplaats;
crematorium;
dierenasiel;
dierenpension;
scouting;
uitvaartcentrum en;
zorgboerderij.

Deze functies zijn binnen de functie maatschappelijk niet bij recht toegestaan en dus alleen 
toegestaan als deze ook als zodanig zijn aangeduid.

Binnen de functie cultuur en ontspanning zijn alle vormen van cultuur en ontspanning mogelijk 
zoals atelier, creativiteitscentrum, dansschool, kinderboerderij, museum, muziekschool en 
wellness, m.u.v. attractieparken en seksinrichtingen. De bestemmingsregels regelen het 
bestaande gebruik en de bestaande bebouwing.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Gemengd - 4' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen binnen deze bestemming. Dit wil 
zeggen dat een woning ook een bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om 
een vrij beroep en een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk. Dit kan alleen als aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante 
milieu-aspecten onder. Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het is mogelijk om de bestemming 'Gemengd - 4', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er sprake 
is van een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een woonbestemming.

5.2.2.14  Groen

Binnen de bestemming 'Groen' is het structurele groen van het plangebied geregeld. Het 
structurele groen is eerder beschreven in paragraaf 3.5.6 Groenstructuurplan Doetinchem 2017.

In de regels is een beperkte bebouwingsregeling opgenomen voor gebouwen (nutsvoorzieningen) 
en bouwwerken geen gebouwen zijnde (straatverlichting, straatmeubilair, en dergelijke) ten 
behoeve van de bestemming en eromheen gelegen openbaar gebied.

Ten behoeve van extensieve dagrecreatie mogen fiets- en wandelpaden worden aangelegd. Onder 
extensieve dagrecreatie wordt ook het plaatsen van onder andere bankjes, tafels en prullenbakken 
begrepen. Met een afwijking zijn onder voorwaarden nieuwe inritten en geluidwerende 
voorzieningen in de bestemming 'Groen' toegestaan.

5.2.2.15  Horeca

Binnen de bestemming 'Horeca' zijn 3 horeca categorieën gedefinieerd: Horeca categorieën 1, 2 
en 3. Bij horeca categorie 1 moet je denken aan dagzaak, hotel, pension, restaurant en 
snackbar/cafetaria. De minder overlast gevende horeca dus. Binnen horeca categorie 2 zijn 
bar/café, nachtbar en discotheek/bardancing in de basis toegestaan. Zalencentrum/partycentrum 
en congrescentrum zijn alleen toegestaan als sprake is van horeca categorie 3. Bij de aanduiding 
'horeca tot en met categorie 3' zijn horecabedrijven van alle drie de categorieën toegestaan. De 
indeling in categorieën is opgesteld om onder andere te voorkomen dat er een gefrustreerde 
situatie ontstaan ten opzicht van de omgeving.
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Binnen de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1' is alleen een dagzaak, restaurant en/of 
snackbar/cafetaria toegestaan. Binnen de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 2' is alleen een 
restaurant, snackbar/cafetaria en/of zalencentrum/partycentrum toegestaan. Een restaurant is 
toegestaan ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 3'. Ter plekke van de 
aanduiding 'specifieke vorm van horeca - indoorschietbaan' is een indoorschietbaan toegestaan'. 

Binnen de bestemming zijn ruime bebouwingsmogelijkheden opgenomen. Veelal is hier in het 
verleden al gebruik van gemaakt. In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak 
gerealiseerd moet worden. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken 
een afwijking mogelijk.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Horeca' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen onderscheid 
gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen. Dit wil zeggen dat een woning ook een 
bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om een vrij beroep en een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen. 

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk. Dit kan alleen als aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante 
milieu-aspecten onder. Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het is mogelijk om de bestemming 'Horeca', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er sprake is van 
een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een woonbestemming.

5.2.2.16  Kantoor

De gronden met de bestemming 'Kantoor' zijn bedoeld voor kantoren. In het algemeen geldt dat de 
bebouwing binnen het bestemmingsvlak gerealiseerd moet worden. Er is een beperkte 
uitbreidingsmogelijkheid van bebouwing opgenomen. Met deze bepaling wordt zoveel mogelijk 
voorkomen dat een rommelig en onoverzichtelijk aanzicht ontstaat op het terrein.

Voor de functie van kantoor geldt dat deze geen grotere bruto-vloeroppervlakte mag hebben dan 
500 m2 per perceel.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Kantoor' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen onderscheid 
gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen. Dit wil zeggen dat een woning ook een 
bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om een vrij beroep en een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk. Dit kan alleen als aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante 
milieu-aspecten onder. Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het is mogelijk om de bestemming 'Kantoor', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er sprake is 
van een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een woonbestemming.
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5.2.2.17  Maatschappelijk

Op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn maatschappelijke voorzieningen 
toegestaan. Binnen deze bestemming is een grote uitwisselbaarheid van verschillende 
maatschappelijke voorzieningen mogelijk (educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke 
voorzieningen). 24-uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden zijn niet toegestaan. De volgende maatschappelijke 
functies zijn functies die niet vallen onder educatieve, sociale, medische of levensbeschouwelijke 
voorzieningen:

begraafplaats;
crematorium;
dierenasiel;
dierenpension;
scouting;
uitvaartcentrum en;
zorgboerderij.

Deze functies zijn binnen de bestemming 'Maatschappelijk' niet bij recht toegestaan en dus alleen 
toegestaan als deze ook als zodanig zijn aangeduid.

Daarnaast is binnen de bestemming 'Maatschappelijk' ook ondergeschikte detailhandel en horeca 
mogelijk ten dienste van deze voorzieningen. Horeca is mogelijk in de vorm van 
bedrijfsrestaurant/kantine. 

Binnen de bestemming zijn ruime bebouwingsmogelijkheden opgenomen. Veelal is hier in het 
verleden al gebruik van gemaakt. In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak 
gerealiseerd moet worden. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken 
een afwijking mogelijk.

Binnen het bouwvlak is een bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- 
en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' zijn de bestaande woningen toegestaan. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en woningen. Dit wil zeggen dat een woning ook 
een bedrijfswoning kan zijn. Bij of in de woning is het toegestaan om een vrij beroep en een aan 
huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

Met een afwijking is een nieuwe woning en een dak- en thuislozenvoorziening mogelijk. Dit kan 
alleen als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Zo moet bij de afwijking voor een nieuwe 
woning, de nieuwe woning ruimtelijk passend zijn. Hier vallen ook relevante milieu-aspecten onder. 
Ook moet de woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma. Bij de afwijking voor een 
dak- en thuislozenvoorziening moet aan de voorwaarde worden voldaan dat de voorziening past in 
het beleidsplan van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz).

Het is mogelijk om de bestemming 'Maatschappelijk', bij bedrijfsbeëindiging, uitsluitend als er 
sprake is van een bestaande woning, de bestemming in zijn geheel te wijzigen in een 
woonbestemming.

Ook bestaat er de mogelijkheid om de bestemming 'Maatschappelijk' te wijzigen in de 
bestemming 'Cultuur en ontspanning'.

5.2.2.18  Natuur

De bestemming 'Natuur' is toegekend aan die gebieden die onderdeel uitmaken van het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN). Binnen de bestemming 'Natuur' mag niet worden gebouwd (uitgezonderd 
openbare nutsgebouwtjes) en mogen geen verharde wegen en paden worden aangelegd. De 
gronden mogen worden gebruikt als wandel- en fietsgebied. 
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Voor de nieuwe parkeervoorziening van de Terborgse zorginstelling is binnen de bestemming 
'Natuur' de aanduiding 'parkeerterrein' opgenomen. De parkeervoorziening is nu niet aanwezig 
maar wordt binnen enkele jaren gerealiseerd. Voor de twee gebouwtjes in het natuurpark langs de 
Akkermansbeek is een bouwvlak opgenomen. Dit is gedaan aangezien de twee gebouwtjes groter 
zijn dan de standaard oppervlakte maat die bij recht mogelijk is. De gebouwtjes zijn namelijk 
50 m2 groot. De maximale bouwhoogte van de gebouwtjes is 4 meter.

Ten behoeve van het behoud van de aanwezige natuurwaarden is een omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voorheen: 
aanlegvergunning) opgenomen welke nodig is voor het uitvoeren van bepaalde werken en 
werkzaamheden.

5.2.2.19  Recreatie

De gronden die bedoeld zijn voor recreatie zijn bestemd met de bestemming 'Recreatie'. Het 
betreft alleen dagrecreatieve voorzieningen en geen verblijfsrecreatie. Ter plekke van de aanduiding 
'volkstuin' is een volkstuincomplex toegestaan.

In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak gerealiseerd moet worden. Er is een 
beperkte uitbreidingsmogelijkheid van bebouwing opgenomen. Met deze bepaling wordt zoveel 
mogelijk voorkomen dat een rommelig en onoverzichtelijk aanzicht ontstaat op het terrein. 
Hiervoor is een bebouwingspercentage binnen het bouwvlak opgenomen. Daarnaast is de 
maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Een bedrijfswoning komt binnen de bestemming 'Recreatie' niet voor in het plangebied. 

Een nieuwe bedrijfswoning is onder specifieke voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij o.a. de bedrijfstechnische noodzaak voor de 
bedrijfswoning moet worden aangetoond.

5.2.2.20  Sport

Binnen de bestemming 'Sport' zijn bestaande sportvoorzieningen mogelijk met de bijbehorende 
sportactiviteiten. Met een afwijking zijn andere dan de bestaande sportvoorzieningen mogelijk. 
Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden, zoals de ruimtelijke aanvaardbaarheid, waar aan 
voldaan moet worden. Ook moet de sportactiviteit passen in de 'Staat van Sportvoorzieningen, 
zoals opgenomen in de bijlage van de regels van dit bestemmingsplan. Een korte uitleg over de 
'Staat van...' is te vinden in Bijlage 13 Toelichting bij de Staat van Bedrijfsactiviteiten en 
Sportvoorzieningen.

Gebouwen zijn alleen toegelaten binnen het bouwvlak. Binnen het bouwvlak is een 
bebouwingspercentage opgenomen. Daarnaast is de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. 
Deze is gebaseerd op de bestaande situatie.

Een bedrijfswoning komt binnen de bestemming 'Sport' niet voor in het plangebied. 

Een nieuwe bedrijfswoning is onder specifieke voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij o.a. de bedrijfstechnische noodzaak voor de 
bedrijfswoning moet worden aangetoond.

5.2.2.21  Tuin

De gronden met de bestemming 'Tuin' maken juridisch en feitelijk deel uit van de bouwpercelen 
waarop woningen zijn gesitueerd. In de bestemmingsomschrijving is daartoe een koppeling 
aangebracht met de bestemming 'Wonen'.

De bestemming 'Tuin' is toegekend aan de gronden aan de voorzijde van en tot 1 meter achter de 
naar de weg gekeerde bouwgrens van het bouwvlak waarbinnen de woning mag worden 
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gesitueerd. Vanwege het behoud van het straatbeeld en het zicht op de woningen is binnen deze 
bestemming alleen een beperkte bebouwingsregeling opgenomen voor het bouwen van 
vlaggenmasten, speeltoestellen, en dergelijke. In het algemeen geldt dat gebouwen op deze 
gronden dan ook niet zijn toegestaan. Alleen de bouw van bijbehorende bouwwerken (een erker, 
toegangspartij en overkapping) is binnen deze bestemming mogelijk.

Uitbreiding van bestaande legale bijbehorende bouwwerken in de voortuin is onder voorwaarden 
mogelijk. Zo mag maximaal 50% voor de voorgevel van de woning worden bebouwd, de voortuin 
zelf mag maximaal 50% worden bebouwd. Hierbij geldt dat de oppervlakte van de bijhorende 
bouwwerken meetellen met de totaal oppervlakte (maximaal 100 m2 per woning). Tussen de 
bouwwerken en de openbare ruimte moet een bebouwingsvrije strook van 1,5 meter in acht 
genomen worden. De hoogte van nieuwe bouwwerken moet aansluiten bij de hoogte van de 
bestaande bouwwerken. In de navolgende afbeelding zijn schematisch de voorwaarden 
weergegeven om de bestaande legale bijbehorende bouwwerken in de voortuin uit te breiden.

Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming 'Tuin' om te 
zetten naar de bestemming 'Wonen'. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om maatwerk 
mogelijk te maken, voor het realiseren van bijgebouwen ter plekke van de opgenomen bestemming 
'Tuin'.
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5.2.2.22  Verkeer en Verkeer - Railverkeer

De bestemming 'Verkeer' is toegekend aan de gronden met een ontsluitende en 
verkeersdoorstromende functie. Ook is de bestemming toegekend aan bermen, parkeerplaatsen 
en niet structurele groenvoorzieningen. In de regels van deze bestemming is een beperkte 
bebouwingsregeling opgenomen voor gebouwen ten behoeve van de bestemming zoals bushokjes 
en nutsvoorzieningen. Er is een bebouwingsregeling opgenomen voor bouwwerken geen gebouwen 
zijnde zoals straatmeubilair, straatverlichting, en dergelijke. Binnen de regels zijn 
afwijkingsregelingen opgenomen om onder voorwaarden van de maximale bouwhoogte te mogen 
afwijken.

Ter plekke van de aanduiding 'fietsenstalling' is een fietsenstalling toegestaan. De specifieke 
bestemming 'Verkeer - Railverkeer' is toegekend aan de gronden die behoren bij de spoorlijn 
Arnhem - Doetinchem - Winterswijk, die voor een deel door het plangebied loopt. Hier is gekozen 
voor een specifieke bestemming, omdat de bouw- en gebruiksmogelijkheden die hier nodig zijn 
afwijken van de algemene bestemming 'Verkeer'. In de regels is een bebouwingsregeling 
opgenomen voor kleine gebouwen en voor bouwwerken geen gebouwen zijnde die thuis horen bij 
een spoorweg. Binnen de regels is een afwijkingsregeling opgenomen om onder voorwaarden van 
de maximale bouwhoogte te mogen afwijken.

5.2.2.23  Water

Bestaande waterlopen, waterpartijen (al dan niet overkluisd) en oevers, zijn bestemd met de 
bestemming 'Water'. Binnen de bestemming zijn ook infrastructurele voorzieningen mogelijk, 
hierbij kun je denken aan: wegen, bruggen, dammen, duikers, vlonders, aanlegsteigers, sluizen, 
aanmeerpalen, gemalen, dijken, pieren, enz. Ook zijn de gronden bestemd voor het behoud en de 
versterking van eventuele aanwezige natuurwaarden. De aanduiding 'vaarweg' is opgenomen voor 
de beroeps- en pleziervaart. 

5.2.2.24  Wonen

De bestemming 'Wonen' omvat alle percelen waarop woningen en bijbehorende bouwwerken zijn 
toegelaten. De hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Het bouwvlak ligt in 
principe om de bestaande bebouwing en heeft een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 
3 meter. Bij de begrenzing aan openbaar gebied, bijvoorbeeld bij de functie natuur, water en 
verkeer is een afstand van 2 meter aangehouden. De diepte van het bouwvlak is afhankelijk van 
het type woning. Zo hebben vrijstaande woningen en twee-aaneen (twee-onder-een-kap) woningen 
een bouwvlakdiepte van 15 meter. Aaneengebouwde woningen hebben een bouwvlakdiepte van 
13 meter. Daarnaast wordt aangesloten op de al geldende mogelijkheden.

De bouwvlakken zijn voorzien van een bouwaanduiding. Zo is te zien of vrijstaande, twee-aaneen 
(twee-onder-een-kap), aaneengebouwde of gestapelde woningen aanwezig zijn. Als alleen de 
bijgebouwen van een vrijstaande woning aan elkaar gebouwd zijn, dan worden deze woningen ook 
gezien als vrijstaande woningen.

Woonwagens zijn uitsluitend mogelijk ter plekke van de aanduiding 'woonwagenstandplaats'. 
Binnen de bestemming 'Wonen' is een snackbar/cafetaria mogelijk ter plekke van de aanduiding 
'specifieke vorm van wonen - cafetaria'. Garageboxen (autoboxen) zijn mogelijk ter plekke van de 
aanduiding 'garagebox'. Ter plekke van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is het 
maximum aantal wooneenheden mogelijk zoals aangegeven op de plankaart. Tenslotte is 
inpandige opslag voor bouwmaterialen in de schuur alleen ter plekke van de aanduiding 'opslag' 
mogelijk.

Ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - uitsluitend garages' zijn alleen garages 
toegestaan. Dit betekent dat ter plekke van deze aanduiding in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken dus niet gewoond mag worden.
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Ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bijgebouw uitsterfregeling' mag het 
bijgebouw als burgerwoning gebruikt worden. Dit recht vervalt als langer dan één jaar de woning 
niet meer als burgerwoning bewoond is geweest.

Zoals beschreven in paragraaf 4.10.2 Cultuurhistorisch erfgoed krijgen cultuurhistorisch 
waardevolle panden, de aanduiding 'cultuurhistorische waarden'. Aan deze aanduiding is een 
sloopvergunningstelsel gekoppeld. Dit betekent dat er niet zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk gesloopt mogen worden.

De diepte van het bouwvlak is op de plankaart aangegeven. De maximaal toegestane goothoogte 
en de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen zijn in een maatvoeringssymbool op de 
plankaart opgenomen. Vanwege het behoud van het karakter van de woning zijn bestaande legale 
afwijkende maten, via de bestaande maten regeling toegestaan.

Hoofdgebouwen 
Ten behoeve van het bouwen van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak kan onder voorwaarden 
een afwijking worden verleend. Zo kan het hoofdgebouw gedeeltelijk tot op de zijdelingse 
bouwperceelsgrens gebouwd worden als het bouwperceel grenst aan openbaar gebied, waarop de 
bestemming 'Groen', 'Water', 'Verkeer' of vergelijkbare bestemming rust. 
Ook kan een afwijking worden verleend voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit 
als woonruimte voor mantelzorg. Zie hiervoor ook de algemene uitleg bij Afwijking voor mantelzorg.

Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf 
Op gronden met de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van een vrij beroep en een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf toegestaan in een aangebouwde bijbehorende bouwwerk. 
Voorwaarde daarvoor is dat de woonfunctie in alle gevallen de hoofdfunctie binnen de bestemming 
blijft. In beperkte mate mag bij de uitoefening van een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf ook 
detailhandel plaatsvinden. Overige detailhandel is binnen de bestemming 'Wonen' nadrukkelijk 
uitgesloten. Wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of 
monumentale status van de woning, is het mogelijk om met een afwijking een aan huis gebonden 
beroep en/of bedrijf toe te staan in een vrijstaande bijbehorend bouwwerk. Hierbij moet het 
vrijstaande bouwwerk wel een ruimtelijke eenheid vormen met de woning. 
Een internetwinkel is onder voorwaarden toegestaan, zo mag de internetwinkel alleen online 
verkopen, geen winkeluitstraling hebben, geen showroom en geen opslag binnen of buiten. 
Alleen in geval van gastouderschap is een buitenactiviteit in de vorm van buitenspelende kinderen 
toegestaan.

Wijzigen bouwaanduiding
In de bestemming 'Wonen' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het verschuiven van het 
bouwvlak. Ook is in kader van cultuurhistorie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 
bouwaanduiding onder voorwaarden te wijzigen. De nieuwe extra woning moet bijvoorbeeld 
passend zijn in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Met een afwijking is een nieuwe woning mogelijk binnen de bestaande bouwaanduiding. Dit kan 
alleen als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de nieuwe woning ruimtelijk 
passend zijn en de bouwaanduiding door de nieuwe woning niet wijzigen. De afwijking kan dus 
alleen toegepast worden bij aaneengesloten woningen en gestapelde woningen. Ook moet de 
woning passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.
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Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste 
bouwperceelsgrens minimaal 8 meter bedraagt. Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt 
die afstand als norm. De afstandsnorm geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen. 
In de navolgende afbeelding zijn schematisch de verschillende varianten weergegeven. W = wonen 
en B = bijbehorende bouwwerken.

Met een afwijking is het mogelijk om wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken op kortere afstand dan 8 meter (tot 3 meter) tot de 
achterste bouwperceelsgrens toe te staan. Hierbij moet voldaan worden aan een aantal 
voorwaarden bijvoorbeeld dat de achterste bouwperceelsgrens grenst aan (openbaar) gebied met 
bijvoorbeeld een groen- of verkeersbestemming.

Voorgevelbreedte 
Om levensloopbestendige woningen te kunnen realiseren is er ruimte nodig in de woning. Daartoe 
moet de woning een minimale voorgevelbreedte van 6 meter hebben. Deze eis geldt voor zowel 
nieuwbouw als vervangende nieuwbouw. Burgemeester en wethouders kunnen van deze eis 
afwijken als deze onredelijk is, de bouwkundige situatie daar aanleiding toe geeft en de woning 
desondanks levensloopbestendig blijft of wordt.

Dakoverstekken 
Steeds meer gebouwen worden voorzien van royale dakoverstekken. Dat heeft soms met 
architectuur te maken, maar vaak is de overkapte ruimte gewoon functioneel. De ruimte wordt dan 
bijvoorbeeld gebruikt als veranda (overdekt terras) of carport. Volgens de Nederlandse Norm (NEN) 
is tot 75 centimeter sprake van een overstek. Bij een grotere afmeting is sprake van een 
overkapping en dan telt de overkapte ruimte mee bij de berekening van de oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken. Dit is van belang omdat de oppervlakte is genormeerd.

Bouwwerken op daken 
Afscherming technische installatie op daken zoals airco's, warmtepompen, zonnepanelen, e.d. 
zijn mogelijk tot 0,5 m boven het dakvlak. Als het dak daarbij al de maximum bouwhoogte heeft 
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bereikt. Deze maat komt dan extra bovenop de de maximum bouwhoogte. Zodat de afscherming 
van technische installaties ook op deze daken mogelijk zijn.

Bijbehorende bouwwerken
Bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan binnen de bestemming 'Wonen' en het daarin gelegen 
bouwvlak. Zij moeten op minimaal 1 meter achter de voorgevel van de woning worden gebouwd. In 
het bouwvlak geldt niet de 'terugspringregel' van 1 meter. Bijbehorende bouwwerken in het 
bouwvlak mogen dus in één lijn met de voorkant van de woning staan. Deze afstand sluit aan op 
de stedenbouwkundige opzet van een woonwijk en voorkomt brede gevelaanzichten. 
Overdekte eigen zwembaden (binnenbaden) zijn aan te merken als gebouwen. Op binnenbaden 
zijn daarom de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken van toepassing. In de navolgende 
schematische weergave is de 'terugspringregel' van 1 meter weergegeven.

Uitbreiding bijbehorende bouwwerken in voortuin

Uitbreiding van bestaande legale bijgebouwen in de voortuin is onder voorwaarden mogelijk. Zie 
hiervoor de uitleg bij de bestemming 'Tuin'.

Tijdelijke woonunits ter overbrugging van de bouwperiode 
Op woningbouwlocaties wordt af en toe gebruik gemaakt van tijdelijke woonunits. Dit zijn veelal 
prefab gebouwen maar soms ook sta- of toercaravans. Deze gebouwen voorzien in een tijdelijke 
behoefte, namelijk een alternatieve huisvesting ter overbrugging van de bouwperiode.

Een tijdelijke woonunit mag uitsluitend worden geplaatst op het perceel waar een woning wordt 
gebouwd of verbouwd. Het maakt niet uit of de bouw wordt uitgevoerd door de (toekomstige) 
bewoner zelf of door een aannemer. Voor een tijdelijke woonunit is een omgevingsvergunning met 
instandhoudingstermijn vereist. De instandhoudingstermijn wordt gekoppeld aan de daadwerkelijke 
start en duur van de bouw. Dit is om te voorkomen, dat een unit of caravan wordt geplaatst zonder 
dat er vergunning is verleend voor bouw of verbouw van een woning of nog geen begin is gemaakt 
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met de bouw. 
Het komt in de praktijk ook wel eens voor, dat een woning ingrijpend wordt verbouwd zonder dat 
een vergunning is vereist, bijvoorbeeld voor het opknappen van een oude woning. In dat geval moet 
de bouwer in spé schriftelijk een onderbouwing overleggen waarom tijdens de bouw niet in de 
woning of elders kan worden gewoond. Deze onderbouwing moet vergezeld gaan van een 
planning, zodat duidelijk is hoe lang de woonunit nodig is. Als de woning gereed is, moet de 
tijdelijke woonunit worden verwijderd.

5.2.2.25  Wonen 1 t/m 5

De bestemming Wonen 1 tot en met Wonen 5 omvat alle percelen van nog te realiseren woningen 
in het ontwikkelingsgebied Wijnbergen Het Midden, Het Westen en het Oosten. De regels uit het 
vastgestelde uitwerkingsplan zijn 1 op 1 doorvertaald in voorliggende actualisatie. Regels zoals 
opgenomen in het planologisch beleid 2011 komen niet altijd overeen met de regels voor de 
bestemmingen Wonen 1 tot en met 5. Pas na ontwikkeling van het gebied zijn de regels uit het 
planologisch beleid toepasbaar omdat het dan 'bestaand stedelijk gebied' betreft.

5.2.2.26  Wonen - Uit te werken 

De bestemming 'Wonen - Uit te werken' ligt op locaties waarvan de plannen nog onvoldoende 
uitgewerkt zijn om maatvoeringen op te nemen. In de regels zijn de voorwaarden opgenomen 
waaraan de uitwerking moet voldoen. Deze bestemming is opgenomen voor een aantal locaties in 
Wehl Heideslag. De woningen die hier gerealiseerd kunnen worden zijn vrijstaande woningen.

5.2.2.27  Woongebied - 1

De bestemming 'Woongebied - 1' is opgenomen voor de uitwerking van Wehl Heideslag. De 
bestemming is bedoeld voor wonen, in de vorm van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap, 
woningen en aaneengesloten woningen, verkeer en groenvoorzieningen. 

5.2.2.28  Woongebied - Uit te werken 

De bestemming 'Woongebied - Uit te werken' omvat de gronden die beoogd zijn als 
ontwikkelingsgebied Wehl Heideslag. De exacte uitwerking is nog niet bekend. Met de 
bestemming 'Woongebied - Uit te werken' is het op termijn mogelijk, middels uitwerking van het 
plan, uitvoering te gegeven aan de plannen voor woningbouw. In de regels zijn voorwaarden 
opgenomen waaraan de uitwerking moet voldoen. Het verschil met de bestemming 'Wonen - Uit te 
werken' is dat in de bestemming 'Woongebied - Uit te werken' de locaties ook uitgewerkt kunnen 
worden naar verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting, openbaar groen en waterlopen.

5.2.2.29  Leiding

Binnen de dubbelbestemmingen 'Leiding - Gas' en 'Leiding - Riool' wordt de ondergrondse dan wel 
bovengrondse infrastructuur vormgegeven.

5.2.2.30  Waarde

Archeologie

De dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' en 'Waarde - Archeologische verwachting 1, 2, 3 
en 4' zijn eerder in de toelichting al uitgelegd.  Zie paragraaf 4.10 Archeologie en cultuurhistorie.
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5.2.2.31  Waterstaat - Waterkering

De dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' is bedoeld ter bescherming van de aanwezige 
waterkering. Binnen de bestemming is het niet toegestaan om bepaalde handelingen te verrichten 
zoals het aanleggen of verharden van wegen, zonder dat daarvoor eerst vooraf een 
omgevingsvergunning voor verleend wordt.

5.2.2.32  Referentiekader nadere eisen- en afwijk ingsbevoegdheden

Een aantal planregels geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om nadere eisen te 
stellen of een afwijking te verlenen als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d, respectievelijk onder c, 
van de Wet ruimtelijke ordening. 

De nadere eisen kunnen betrekking hebben op de plaats en afmetingen van de bebouwing. Deze 
kunnen toegepast worden als het concrete bouwplan voor de genoemde onderdelen, naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders, een ongewenst gevolg voor de omgeving heeft.

Binnen de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden komen veelal de volgende voorwaarden voor:

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende de 
gebruiksmogelijkheden van die percelen;

b. de ruimtelijke uitwerking aanvaardbaar is;
c. de uitvoerbaarheid gewaarborgd is.

Deze voorwaarden zijn als volgt uit te leggen:

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende de 
gebruiksmogelijkheden van die percelen: 
als een afwijking of wijziging op een aangrenzend perceel van zodanige invloed is dat deze 
grond, minder goed te gebruiken is dan het was, dan is het niet gewenst om aan de afwijking 
of wijziging mee te werken;

b. de ruimtelijke uitwerking aanvaardbaar is: 
ten aanzien van de binnen een regeling toegelaten gebruiksvormen moet rekening worden 
gehouden met de milieu- en andere aspecten, zoals hinder voor omwonenden en 
verkeersaantrekkende werking. Als hierdoor de omgeving nadelig belast wordt, dan is 
medewerking niet gewenst;

c. de uitvoerbaarheid gewaarborgd is: 
de (met name) financiële uitvoerbaarheid van een plan moet hierbij onderbouwd worden. Aan 
een (financieel) niet haalbaar plan kan niet meegewerkt worden.

5.2.2.33  Specifieke gebruiksregel parkeren

Daar waar het relevant is voor de bestemming, is een specifieke gebruiksregel voor parkeren 
opgenomen. Op grond van artikel 3.1.2. tweede lid Bro mogen parkeernormen worden neergelegd 
in een beleidsregel. In Doetinchem ligt het parkeerbeleid vast in de 'Parkeervisie Gemeente 
Doetinchem 2017 - 2020' en 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem', zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017. In het bestemmingsplan wordt tot uitdrukking 
gebracht, dat bij de toets op het onderdeel parkeren, deze beleidsregel betrokken moet worden bij 
bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik.

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State blijkt, dat een 
zogenoemde dynamische verwijzing in het bestemmingsplan acceptabel is. Daarom is aan de 
parkeerbepaling in het bestemmingsplan de zinsnede 'met dien verstande dat wanneer deze 
parkeerregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die 
wijziging'. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht, dat in principe te allen tijde wordt getoetst aan 
de meest actuele versie van het beleid. Tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn dus gedurende 
de planperiode van het bestemmingsplan mogelijk.
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5.2.2.34  Afwijk ing voor mantelzorg

Bij alle woningen is een afwijking bij de bouw- en gebruiksregels opgenomen voor het toestaan van 
een mantelzorgwoning. De afwijking is bedoeld voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke 
woonunit als woonruimte voor mantelzorg. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld 
dat de ruimtelijke uitwerking aanvaardbaar is.

5.2.2.35  Afwijk ing voor bouwen buiten bouwvlak

Bij veel bestemmingen is de afwijking opgenomen om te bouwen buiten het bouwvlak mits het 
bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust. Ook wordt gezegd dat de naar de weg gekeerde bouwgrens niet mag worden 
overschreden. Hierbij wordt bedoeld de bouwgrens aan de wegzijde van het gebouw (meestal de 
voorkant van het gebouw). Deze mag dus niet overschreden worden. Veelal is hier ook een 
verkeersbestemming opgenomen. Aan de zijkant of achterkant van een gebouw kan ook een 
verkeersbestemming gelden. Als sprake is van een parkeerplaats, dan kan de bouwgrens wél 
worden overschreden. Voor hoeksituaties met twee keer een verkeersbestemming geldt 
maatwerk. Advies kan hiervoor ingewonnen worden bij de stedenbouwkundige.

5.2.3  Algemene regels

5.2.3.1  Anti-dubbeltelregel

Deze standaardbepaling heeft als doel te voorkomen dat van ruimte die in een bestemmingsplan 
voor de realisering van een bepaald gebruik of functie is mogelijk gemaakt, na realisering daarvan, 
ten gevolge van feitelijke functie- of gebruiksverandering van het gerealiseerde, opnieuw ten tweede 
male zou kunnen worden gebruik gemaakt.

5.2.3.2  Algemene bouwregels

In de algemene bouwregels is onder andere omschreven wanneer er geen verbod geldt voor het 
overschrijden van de bouw- en/of bestemmingsgrenzen voor bepaalde bouwdelen. Ook is 
omschreven wanneer het bevoegd gezag kan afwijken van bouw- en/of bestemmingsgrenzen.

De 'bestaande matenregeling' is bedoeld voor legale bouwwerken die afwijken van de vastgestelde 
situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud van de bouwregels in dit 
bestemmingsplan. De bestaande afwijking is daarmee toegestaan.

In het artikel 'Ondergronds bouwen' is aangegeven dat de opgenomen bouwregels zijn bedoeld 
voor bouwwerken boven de grond.

5.2.3.3  Algemene gebruiksregels

De algemene gebruiksregel luidt dat het verboden is om gronden en opstallen te gebruiken in strijd 
met de bestemming. Hierbij zijn een aantal gebruiksvormen specifiek benoemd. Gebruik ten 
behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemming of het normale onderhoud van de 
gronden en/of bouwwerken wordt toegelaten.

In de algemene gebruiksregels is ook benadrukt welk gebruik sowieso is toegestaan. Namelijk het 
opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen of andere - op grond van de 
bestemmingsregels geoorloofde - voorzieningen op het dak.
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5.2.3.4  Algemene aanduidingsregels

In de algemene aanduidingsregels kunnen zo nodig de regels met betrekking tot één of meer 
gebiedsaanduidingen een plaats krijgen. De volgende algemene aanduidingsregels komen in dit 
bestemmingsplan voor: 

Geluidzone - industrie 
Binnen deze zone kan er niet zondermeer een geluidsgevoelig object, zoals een woning gebouwd 
worden. Dit betekent dat er eerst een akoestisch (geluid) onderzoek uitgevoerd moet worden. Uit 
dit onderzoek moet blijken dat er voldaan kan worden aan de geluidnormen van de Wet 
geluidhinder. 

Milieuzone - geurzone 
Binnen deze zone kan er niet zondermeer een geurgevoelig object, zoals een woning gebouwd 
worden. Dit betekent dat er eerst een geuronderzoek uitgevoerd moet worden. Uit dit onderzoek 
moet blijken dat er geen sprake is van geurhinder. Waterschap Rijn en IJssel moet als 
gemaalbeheerder het geuronderzoek goedkeuren. 

Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 
De gebiedsaanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' is bedoeld voor de 
waterwinning en de bescherming van de kwaliteit van het grondwater, ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening. Als er werkzaamheden plaatsvinden die verboden zijn in de 
Omgevingsverordening Gelderland, dan moet de initiatiefnemer een melding doen bij de provincie 
Gelderland. 

Overige zone - aardkundige waarden
Voor de aanwezige aardkundige waarden is de aanduiding 'overige zone - aardkundige waarden' 
opgenomen waaraan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden is gekoppeld. Dit betekent dat de grond ter plekke van de 
aanduiding niet zomaar afgegraven of geëgaliseerd mag worden.

In de regels bij deze bestemmingen is een voorrangsregeling opgenomen met het oog op de 
bescherming van de belangen en de aanwezige waarden. De gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden van de onderliggende bestemmingen worden hierdoor beperkt. In de 
zones mogen geen bouwwerken en werken worden uitgevoerd. Met een omgevingsvergunning voor 
werken en werkzaamheden kan van het bouwverbod worden afgeweken. 

Overige zone - evenemententerrein 1 t/m 11 
Ter plekke van deze gebiedsaanduiding zijn evenementen toegestaan. De bestaande 
evenementen zijn met een regeling vastgelegd. De evenementen zijn vastgelegd qua omvang (op 
de bestemmingsplankaart), qua aantal, qua dagen, maximale bezoekersaantallen per dag, begin- 
en eindtijden en geluidniveau. Hierbij geldt dat na 01:00 uur de standaard geluidnorm geldt van 40 
dB(A). Dit komt er op neer dat er dan geen versterkte muziek ten gehore gebracht mag worden.

LAeq is het equivalente (gemiddelde) geluidniveaus gemeten gedurende 3 minuten tijdens 
representatieve activiteiten ten gevolge van het evenement; wanneer dit niveau (en LAmax) wordt 
vastgesteld voor de gevels van woningen (op circa 2 meter afstand) dient de meetwaarde in 
verband met reflecties met 3 dB te worden verlaagd alvorens te toetsen aan de grenswaarden. Er 
worden geen bedrijfsduurcorrecties e.d. toegepast. In de regels is vastgelegd dat één evenement 
per jaar, ter plekke van de aanduiding 'overige zone - evenemententerrein 6' een hogere 
geluidniveau geldt. Hierbij moet je denken aan een evenement waarbij harde muziek ten gehore 
gebracht wordt, bijvoorbeeld een dance evenement. Ter plekke van deze aanduiding mag ook één 
evenement vroeger beginnen. Namelijk al om 06:00 uur in de ochtend. Dit is gedaan om de 
wandelvierdaagse mogelijk te maken. 
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Overige zone - gnn 
De gebiedsaanduiding 'overige zone - gnn' is opgenomen om de gronden ook te bestemmen voor 
de bescherming, behoud, herstel of ontwikkeling van landschappelijke en ecologische waarden. 
De afkorting GNN staat voor Gelders Natuurnetwerk. 

Overige zone - go 
De gebiedsaanduiding 'overige zone - go' is opgenomen om de gronden ook te bestemmen voor de 
bescherming, behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en 
kenmerken, en ook het voorkomen van significante effecten op kernkwaliteiten en 
omgevingscondities die de realisering van de ecologische hoofdstructuur in de weg staan. De 
afkorting GO staat voor Groene Ontwikkelingszone. 

Veiligheidszone - bevi 1 
Op de gasdrukmeet - en regelstations zijn de regels uit de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit 
van toepassing. Door de uitstraling moeten er veiligheidsafstanden in acht genomen worden, voor 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Hierdoor wordt voor derden zichtbaar waar de stations 
en de bijbehorende beschermingszones liggen.

In de 'veiligheidszone - bevi 1' geldt dat:

binnen een afstand van 4 meter van het gasdrukmeet- en regelstation geen gebouwen voor 
beperkt kwetsbare objecten mogen worden gebouwd en; 
binnen een afstand van 6 meter van het gasdrukmeet- en regelstation geen gebouwen voor 
kwetsbare objecten mogen worden gebouwd. 

Veiligheidszone - lpg
Binnen deze zone mogen geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten uit de Regeling externe 
veiligheid inrichtingen (Revi) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) gerealiseerd 
worden. Hierbij moet je denken aan nieuwe woningen of maatschappelijke functies. 

Vrijwaringszone - molenbiotoop
In een zone van 100 meter rondom de molen ligt een molenbiotoop. Binnen deze zone worden 
nieuwe bouwwerken aan de molenbiotoop getoetst. Hoe verder het gebouw van de molen af staat, 
hoe hoger het gebouw mag zijn. De molenbiotoop is bedoeld ter bescherming van de windvang van 
de molen. Met de opgenomen formule kan berekend worden wat de hoogte mag zijn van nieuwe 
bouwwerken. 

Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1 
Ter plekke van de wetgevingszone is het mogelijk om onder voorwaarden een nieuwe supermarkt 
toe te voegen. Eén van de voorwaarden is dat dit past binnen het geldende detailhandelsbeleid. 

Wetgevingszone - wijzigingsgebied 2, 3 en 4 
Met deze wijzigingsbevoegdheid wordt het mogelijk gemaakt om de aanduidingen 
'cultuurhistorische waarden' en 'bijgebouwen' als ook het voor bijgebouwen opgenomen bouwvlak 
te verwijderen. Dit wordt gedaan als uit onderzoek blijkt dat de cultuurhistorische waarden niet 
aanwezig zijn. Het schrappen gebeurd op zijn vroegst negen maanden na start van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - najaar - 2019'. 

Wetgevingszone - wijzigingsgebied 5
Deze wetgevingszone is opgenomen op het perceel Onstein 123 in Doetinchem. Hier kan een 
vrijstaande woning gebouwd worden. De 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 5' is opgenomen om 
de bestemmingen 'Tuin' en 'Wonen' met bijbehorende bouwvlak en maatvoering om te zetten naar 
de bestemming 'Groen'.
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Het schrappen van de woningbouwmogelijkheid en het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid 
gebeurt als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

de termijn van tenminste 5 jaren is verstreken na 20-02-2017 en;
gedurende die periode geen woning is opgericht, dan wel op dat moment in oprichting is en; 
de verleende omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van de woning is ingetrokken.

Wetgevingszone - wijzigingsgebied 6 
Met deze wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer' om te 
zetten in een bestemming 'Horeca' en de bestemming 'Verkeer' om te zetten in een bestemming 
'Groen'. Met deze wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om een horecagebouw te realiseren van 
maximaal 500 m2. In het gebied is een landmark (herkenningspunt) mogelijk van maximaal 
15 meter hoog om met een passende uitstraling de aandacht op het gebied te vestigen.

Wetgevingszone - wijzigingsgebied 7 
Met deze wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om de bestemming 'Groen' om te zetten in een 
bestemming 'Verkeer'.

Wetgevingszone - wijzigingsgebied 8 
Met deze wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om de bestemming 'Verkeer' om te zetten in een 
bestemming 'Groen'. 

Wetgevingszone - wijzigingsgebied 9 
Deze wetgevingszone is opgenomen op het perceel Grutstraat 24 in Doetinchem (voormalig 
Gelderlander pand). Het pand is gesloopt en het terrein is ingericht als terras. De 'wetgevingszone 
- wijzigingsgebied 9' is opgenomen om de bestemming 'Centrum' met bijbehorende bouwvlak en 
maatvoering om te zetten naar de bestemming 'Verkeer'. 

Het schrappen van de bouwmogelijkheid en het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid gebeurt 
als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

de wijzigingsbevoegdheid wordt niet eerder toegepast dan na 07-02-2030;
gedurende die periode geen nieuw gebouw is opgericht, dan wel op dat moment in oprichting 
is.

5.2.3.5  Algemene afwijk ings- en wijzigingsregels

De algemene afwijkingsregel voorziet in de mogelijkheid om op ondergeschikte onderdelen af te 
wijken van de regels van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld voor kleine bouwwerken voor 
nutsvoorzieningen. De in het plan opgenomen algemene wijzigingsbevoegdheden laat meer 
ingrijpende afwijkingen toe en wordt daarom gekoppeld aan een zwaardere procedure dan die voor 
het verlenen van een afwijking van de bouw- en gebruiksregels.

Voor het opwekken van kleinschalige duurzame energie. Hierbij moet gedacht worden aan 
zonnepanelen, mini windturbines en kleine windturbines.

Voor zonnepanelen voor eigen gebruik gelden een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat de 
zonnepanelen op eigen grond geplaatst moeten worden, daarnaast ook dat deze grond in gebruik 
moet zijn als erf. De oppervlakte maat van 100 vierkante meter is extra t.o.v. de standaard 
oppervlakte van 20 vierkante meter (bouwwerken, geen gebouwen zijnde).

Mini windturbines (ook wel windwokkels genoemd) zijn met een afwijking toegestaan op het dak, 
waarbij voorwaarden gelden, onder andere dat de as-hoogte maximaal 5 meter boven het hoogste 
punt van het gebouw of bouwwerk waar de mast op staat uit komt.

Kleine windturbines (ook wel windmolentjes genoemd) staan op de grond en zijn met een afwijking 
toegestaan in de gebiedstype buitengebied en bedrijventerreinen, zie Bijlage 12 Gebiedstypen. In 
een woonwijk (gebiedstype woongebieden) is het niet toegestaan om een kleine windturbine op te 
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richten. Om de afwijking vergund te krijgen moet verder aan een aantal andere voorwaarden 
worden voldaan, bijvoorbeeld dat de maximale as-hoogte 30 meter is van de turbine.

5.2.3.6  Overige regels

Onder overige regels zijn die regels geplaatst die niet onder een andere regel zijn te vatten.

5.2.4  Overgangs- en slotregels

In de loop van de tijd kan het gebruik van gronden of bouwwerken gaan afwijken van datgene wat 
mogelijk is op basis van het bestemmingsplan. In de overgangsregels wordt geregeld hoe met 
deze afwijking acceptabel zijn.

De naam van het plan wordt in de slotregel aangehaald.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' legt primair de bestaande 
ruimtelijke situatie in het plangebied vast en is daarnaast vooral bedoeld om de burger voldoende 
rechtszekerheid te bieden. Door middel van afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheden kunnen 
een aantal ruimtelijke ontwikkelingen toegelaten worden. Het plan voorziet echter niet in concrete 
nieuwe ontwikkelingen die op dit moment al financieel onderbouwd kunnen en moeten worden. 
Daar waar in de toekomst bouwplannen zullen worden gerealiseerd waarvoor een afwijking of 
wijziging van het bestemmingsplan nodig is, zal middels een aanvullende economische paragraaf 
moeten worden onderbouwd of het plan uitvoerbaar is en hoe dit wordt gewaarborgd.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is rekening gehouden met het voorkomen van 
planschade. In een aantal gevallen heeft dat ertoe geleid dat in het bestemmingsplan is 
aangesloten bij regelingen uit de geldende plannen, waarbij uiteraard de ruimtelijke 
aanvaardbaarheid voorop heeft gestaan.
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Hoofdstuk 7  Procedure

7.1  Algemeen

Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure als bedoeld in afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke 
ordening. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Ook wordt het plan 
op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening overlegd met de besturen van waterschap, 
provincie en Rijk. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze procedure en overleggen 
behandeld. 

De resultaten van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden niet toegevoegd 
aan dit hoofdstuk. Deze maken onderdeel uit van het raadsvoorstel en -besluit omtrent de 
vaststelling.

7.2  Inspraak

Het plan is niet ter inzage gelegd op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, Om de 
proceduretijd te versnellen heeft het college aan de raad voorgesteld om dit bij 
bestemmingsplannen niet meer te doen. De raad heeft op 23 februari 2012 met dit voorstel 
ingestemd.

7.3  Overleg

Het plan is op basis van artikel 3.1.1. Bro overlegd met de volgende instanties:

provincie Gelderland;
waterschap Rijn en IJssel;
vitens;
gasunie;
prorail.

Aangezien er geen belang is voor Tennet/Liander, is het plan niet voorgelegd aan deze instanties. 
Op basis van richtlijnen van de rijksoverheid is vooroverleg met deze instantie ook niet nodig. Er is 
geen rijksbelang die hiertoe aanleiding voor geeft.

Van de volgende instanties, die het plan ontvangen hebben, is de reactie ontvangen dat zij geen 
opmerkingen op het plan hebben:

provincie Gelderland.

De gasunie heeft o.a. aangegeven dat ze graag de High Impact Zone (HIZ) opgenomen ziet 
worden in het bestemmingsplan. Dit in verband met de veiligheid van de gastransportleiding m.b.t. 
wiekbreuk. De opmerkingen van de gasunie zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het 
bestemmingsplan.

Van prorail, vitens en waterschap Rijn en IJssel is geen reactie ontvangen. Op basis van de 
aanbiedingsbrief waar een reactietermijn is opgenomen valt hieruit de conclusie te trekken dat de 
instantie instemt met het plan.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur 
Gaanderen
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Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Gaanderen 

 

Gaanderen ligt ten noorden van de Oude IJssel, ongeveer 6 kilometer ten zuidoosten van 
de stad Doetinchem. De bebouwingsstructuur is bepaald door de oorspronkelijke loop van 
oude wegen. Hierlangs is vanaf de tweede helft van de 19de eeuw steeds meer 
lintbebouwing ontstaan. Aan het begin van de 20ste eeuw zijn, met de komst van diverse 
ijzerindustrieën, de meeste tussenruimten opgevuld. In eerste instantie met vooral 
bedrijfsgebouwen, later ook met woningbouw. Sommige van die tussengebieden zijn 
echter nog altijd onbebouwd. Langs de Kerkstraat en de Rijksweg gaat de lintbebouwing 
op veel plaatsen gepaard met een doorkijk naar het landelijk gebied. 

Aan de zuidzijde grenst Gaanderen aan Terborg (gemeente Oude IJsselstreek). De 
scheiding wordt gevormd door het dal van de Akkermansbeek, dat door het uitgroeien 
van de twee plaatsen in de loop der jaren steeds verder is versmald. Verder ligt Gaanderen 
ingebed in het karakteristieke landschap van de Achterhoek. Het is een kleinschalig 
parkachtig dekzandlandschap, dat door beekdalen wordt doorsneden. Een ander 
karakteristiek landschappelijk element is daarbij de rivierduinstrook die het noordelijk 
deel van het dorp doorsnijdt nabij de Waterpasweg en de Warnersstraat. Dit zijn 
stuifduinen van de Oude IJssel, die langs de hele noordelijke oever van deze rivier 
voorkomen. Landschappelijk waardevol is ook het dal van de Bielheimerbeek, dat aan de 
noordwestzijde van Gaanderen een markante overgang vormt tussen Gaanderen en het 
open landelijk gebied. 
In Gaanderen zijn vijf woonwijken: Het Hartger, De Elshof, Het Nieuwe Pelgrim, 
Vulcaansoord en Richtersbos. 

 

Woonwijken in Gaanderen 



Bijlage 2  Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur 
Doetinchem West
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Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Doetinchem West 

Bestaande uit de wijken De Huet, De Hoop, Dichteren en Wijnbergen. 

2.1  De Huet 

Ruimtegebrek en de behoefte aan een in ruimtelijk opzicht meer evenwichtige 
ontwikkeling van de stad om het centrum heen vormde eind zestiger jaren het 
belangrijkste argument om het gebied ten westen van de Oude IJssel als woongebied (en 
als werkgebied) te ontwikkelen. De verbetering van de ontsluitingsstructuur vormde 
daarvoor de eerste stap. 

Van groot belang voor die ontsluiting waren de aanleg van de Europaweg en de 
Liemersweg. De Europaweg werd aangelegd als de nieuwe westelijk ontsluitingsweg van 
Doetinchem in zuidelijke richting. Voor die weg werd ten westen van de bestaande brug 
een nieuwe brug over de Oude IJssel aangelegd. De Europaweg kreeg bij de kruising van 
de (eveneens nieuwe) A18 een aansluitpunt zodat het nieuwe woon- en werkgebied van 
Doetinchem goed op het nationale wegennet kon worden aangesloten.  
De Liemersweg loopt vanaf de aansluiting op de Europaweg ten zuiden van het Sportpark-
Zuid in westelijke richting via Wehl en Didam naar Zevenaar. Deze weg vormt de centrale 
ontsluitingsweg van de woonwijk en het bedrijventerrein De Huet. De woonwijk heeft op 
twee punten een hoofdontsluiting op de Liemersweg. Deze twee punten vormen beide 
het uiteinde van de Plattenburgstraat. Deze straat heeft -globaal gezien- een U-vorm en 
verbindt alle buurten van de wijk met elkaar. 

Voor de woonwijk is aan de spoorlijn Arnhem-Winterswijk het station “Doetinchem - De 
Huet” aangelegd. 

De wijk is in verschillende bouwfasen tot stand gekomen. Het grootste deel van de 
woningen is gebouwd tussen 1975 en 1995. Ruimtelijk gezien kunnen er binnen het 
woongebied acht buurten worden onderscheiden. Deze buurten worden van elkaar 
gescheiden door de Plattenburgstraat en het langgerekte park dat is aangelegd aan 
weerszijden van de Wijnbergse Loopgraaf de wijk in twee - ongeveer gelijke - helften 
verdeelt. 

De Plattenburgstraat is vormgegeven als wijkontsluitingsweg. De weg ligt nagenoeg vrij, is 
voorzien van ruime groene bermen en heeft slechts voor een beperkt aantal woningen 
een direct ontsluitende functie. De overige straten en hoven in de wijk hebben een direct 
ontsluitende functie voor de aanliggende woningen. Het noordelijke en oostelijke deel 
van de wijk zijn het eerst aangelegd. Bij de verkaveling van deze buurten is gekozen voor 
het bereiken van maximum aan ruimtelijke diversiteit. De ontsluitende straten en hoven 
vormen een grillig, bijna organisch lijkend, patroon. De straten hebben nauwelijks rechte 
hoeken. Veel van deze straten en hoven zijn verbonden door vrij liggende fiets- en 
wandelpaden. 

Het zuidwestelijke deel van de wijk is het jongst. Voor de vormgeving van de 
verkavelingsstructuur is hier teruggegrepen op rechthoekige en symmetrische patronen. 
De grootste bouwdichtheid hebben het oostelijke en het zuidelijke deel van de wijk. In het 
zuidwesten van de wijk, waar de meeste vrijstaande woningen en twee-onder-éénkappers 
zijn gebouwd, is de bebouwingsdichtheid het laagst.  



 

 

Groen gebied 

Door het stroomdal van de Oude IJssel loopt in zuidoost-noordwestelijke richting een 
smalle stroomrug. Langs de oostrand van deze stroomrug ligt de gekanaliseerde beek, de 
Wijnbergse Loopgraaf. Deze waterloop is op twee punten verbreed tot een grote vijver. 
Deze vijvers vormen een belangrijk structurerend element van dit park. Het park is 
ontsloten door een aantal wandel- en fietspaden. Aan de noord en de oostzijde van de 
wijk is een groene zoom met een geluidswal aan gelegd om het woongebied in visuele en 
akoestische zin af te schermen voor het verkeer en het verkeerslawaai van de Liemersweg 
en de Europaweg. Ten noordoosten van de wijk de Huet ligt sportpark Zuid. 

2.2  De Hoop 

De Hoop is een rustige wijk ten zuiden van het centrum van Doetinchem, aan de overkant 
van de IJssel. Er staan veel vooroorlogse woningen en de straatnamen van de wijk 
herinneren aan de bevrijding van Doetinchem door het Canadese leger (regiment Fort 
Garry Horse) in 1945. De straatnamen en het wijkgebouw Fort Garry Horse herinneren ons 
aan de bevrijding van Doetinchem door dit Canadese leger. In het park is zelfs nog een 
Canadese Sherman tank te bezichtigen. De Hoop heeft een bruisend verenigingsleven 
waarbij het wijkgebouw Fort Garry Horse een grote rol speelt. In Fort Garry Horse huist nu 
de speeltuin- en ontspanningsvereniging 'De Hoop' welke een grote bijdrage levert aan 
het woonplezier in de wijk 'De Hoop' in Doetinchem. 

Het gebied De Hoop maakte in het verleden onderdeel uit van Ambt Doetinchem en had 
voornamelijk een groen karakter. Er was enige bebouwing langs de Dichterense en de 
Wijnbergseweg. Pas in de jaren zeventig is de bouw begonnen van de overige woningen 
en ontstond de wijk De Hoop. 

2.3  Dichteren 

De woonwijk Dichteren bestaat uit twee gebieden, namelijk de oude kern van Dichteren 
met het open (agrarische) gebied in de nabijheid en de nieuwe woonwijk Dichteren met 
de voorzieningen. 

De oude kern Dichteren en open gebieden 

De oude kern Dichteren is een buurtschap die zich gevormd heeft rondom een driesprong 
van wegen. De bebouwing is vooral ontstaan door vestiging van aan de agrarische 
omgeving verwante bedrijvigheid en voorzieningen voor de bewoners, zoals een molen, 
een bakkerij, een smederij en een buurtcafé. De molen en het buurtcafé zijn er nog steeds 
en in het pand van de bakkerij zit nu een dierenkliniek. De bebouwing van de smederij is 
ook nog aanwezig. Deze is niet meer als zodanig in gebruik, maar als kantoorruimte. Ook 
zit tegen de oude kern aan een groot tuincentrum. 

Eén van de uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van het nieuwe 
woongebied Dichteren, was de instandhouding van de meest kenmerkende gegevens uit 
het toenmalige bestaande landschap, waaronder het patroon van bestaande 
landweggetjes en de kern Dichteren, waarbij de molen het sterkst opvalt. Omwille van de 
herkenbaarheid van de kern Dichteren is bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied 
rondom de kern een open ruimte in stand gehouden, die zoveel mogelijk gevrijwaard 
moet blijven van nieuwe bebouwing. Tussen de kern en de nieuwe wijk is deze open 
ruimte ingevuld met een sportcomplex. Wel is direct ten noorden en direct ten zuiden van 
de kern in beperkte mate woningbouw aan de kern toegevoegd die bijdraagt aan de 
ruimtelijke herkenbaarheid daarvan. Verdere verdichting van de bebouwing in de oude 
kern en langs de linten is niet meer gewenst. 



 

 

Verder is nabij de oude kern ook nog een redelijk groot gebied aanwezig waar, ook na de 
ontwikkeling van de woonwijk Dichteren, het oorspronkelijke (agrarische) gebruik in 
stand is gebleven. Dit is ook in kleine gebieden aan de zuidzijde en aan de noordwestzijde 
van het deelgebied het geval. In het gebied ten noordoosten van de oude kern is een deel 
van de grond in gebruik als volkstuin. 

Langs de Europaweg, in het open gebied, is een tankstation gesitueerd. Dit tankstation, 
met LPG, is een bovenwijkse voorziening. 

Nieuwbouwwijk Dichteren 

In het Structuurplan uit 1986 is de Dichteren voor het eerst op de kaart gezet voor 
ontwikkeling van woningbouw. Daarop volgde het bestemmingsplan Dichteren in 1993 en 
een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitplan vormde een leidraad voor de verkaveling, 
voor de vormgeving van de bebouwing en voor de inrichting van de openbare ruimte. De 
nieuwe wijk wordt gekenmerkt door vier buurten, elk met een eigen identiteit. Deze vier 
buurten zijn op basis van de in het beeldkwaliteitplan aangegeven typering ontwikkeld en 
hebben grofweg de volgende naamgeving en kenmerken meegekregen:  

� Het Stadskwartier: een formeel opgezette buurt met een stenig karakter en een 
overwegend rechthoekig verkavelingsbeeld. 

� De Romantische Buurt: minder streng opgezet dan het Stadskwartier, licht gebogen 
straten en een verkaveling die doet denken aan de Engelse landschapsstijl. 

� Het Landelijk Wonen; een landelijk dorpse sfeer, met daarbinnen de nodige 
afwisseling in de bebouwing, en een informele inrichting van de openbare ruimte. 

� De Kleurrijke Buurt: een eigentijdse onorthodoxe architectuur en een specifieke 
veelkleurige kleurstelling. 

Centraal in het nieuwe woongebied zijn een aantal wijkvoorzieningen gerealiseerd zoals 
een buurtsupermarkt, medische voorzieningen en schoollocatie voor basisonderwijs. De 
buurt supermarkt is geïntegreerd in een woonzorgcomplex met huisvesting voor senioren. 
Vlakbij het centrum ligt de buitensportvoorziening voor voetbalvereniging VIOD, 
gecombineerd met kinderdagopvang, tussen de oude kern Dichteren en de nieuwe wijk. 

Groene wig 

De Groene wig is de belangrijkste groene ruimte in de woonwijk. Door de centrale, 
langgerekte ligging snijdt het de hele wijk in twee delen. Tegelijkertijd vormt het de 
verbinding tussen de woonwijk en het open landschap aan de westzijde daarvan. In de 
ene richting een doorkijk op de oude kern Dichteren met de molen en in de andere 
richting een doorkijk naar het buitengebied richting het Montferland. 

Door zijn lengte komt de Groene wig ook in aanraking met diverse delen van de wijk. Het 
zicht op de Auroramolen in de oude kern van Dichteren vormt een belangrijk 
oriëntatiepunt en is een uitgangspunt bij de uiteindelijke inrichting van het parkgebied. 
De Groene wig valt te verdelen in vier deelgebieden met ieder een eigen functie en 
betrokkenheid: 

� natuur; 
� beeldend landschap; 
� spelen; 
� sport. 

Deze zones zijn van west naar oost gezien aanwezig. Het deelgebied 'natuur' ligt niet in 
het deelgebied van dit bestemmingsplan, maar ten oosten ervan. 'Beeldend landschap' ligt 
tussen de De Gasperilaan en de Bosstraat. De uitvoering van de definitieve inrichting van 
dit gebied vindt binnenkort plaats. Het 'spelen' concentreert zich tussen de Bosstraat en de 
Sicco Mansholtweg en 'sport' is gelegen tussen de Sicco Mansholtweg en de oude kern van 
Dichteren. 

 



 

 

2.4  Wijnbergen 

Wijnbergen is gelegen aan de zuidkant van Doetinchem. Het wordt globaal omsloten door 
de Europaweg, Bedrijvenweg, Oude IJssel en de Torontostraat. De kleine kern Wijnbergen 
vormt een opvallend element in het landschap. Wijnbergen is ontstaan rond het jaar 1728 
langs de Doetinchemseweg op een rivierduin. In dat jaar werd de Sint Martinuskerk 
gebouwd. Hieromheen ontstond een clustering van vestigingen van aan de agrarische 
sector verwanten bedrijven en voorzieningen voor de bevolking. Langs het bebouwingslint 
van de kern Wijnbergen hebben zich ook aan de agrarische sector verwante bedrijven 
gevestigd (o.a. molen, smederij, café, winkel). De kern Wijnbergen heeft zich ontwikkeld 
als een zelfstandige eenheid met onder andere een eigen kerk en school. Langs de diverse 
landwegen en soms verspreid in het land is op de lagere gronden een dunne verspreide 
bebouwing van onder meer agrarische oorsprong te vinden.  

In de loop van de 20e eeuw hebben de stedelijke ontwikkeling van Doetinchem en de 
aanleg van de A18 een stempel gedrukt op het landschap van het deelgebied. Een 
voorbeeld hiervan is de bouw van bedrijventerrein ten zuiden van het deelgebied, gelegen 
ten noorden van de A18. De bebouwing van dit bedrijventerrein schermt het deelgebied 
af van de A18.  

Het glooiende landschap zorgt binnen het deelgebied voor opvallende hoogteverschillen. 
Het glooiend terrein met weilanden en akkers kent hoogteverschillen van circa 5 meter. 
De Kapperskolk is lager gelegen en is een verscholen water ingebed door opgaand groen.  

Naast de kern Wijnbergen kende het overgrote deel van het gebied Wijnbergen een 
beperkt agrarisch gebruik maar met een reservering voor woningbouw. Deze reservering 
kreeg in 1999 ook een juridisch planologisch status met een bestemmingsplan. Ook is een 
ontwikkelprogramma opgesteld om de deelgebieden verder uit te werken. De eerste 
woningen van dit ontwikkelprogramma zijn eind 2012 opgeleverd. Nog niet alle 
woningen uit het ontwikkelprogramma zijn al gerealiseerd. Komende jaren worden er 
nog nieuwe woningen gebouwd. Meer hierover in onder andere de paragraaf 
woningbouwbeleid. 



 

 

 

Ligging van de wijken in Doetinchem West 
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Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Wehl  

 

3.1 Wehl 

De naam Wehl (Weel) komt rond het jaar 1200 voor het eerst in akten voor. 
Archeologische vondsten dateren uit deze periode en ook de tufstenen geledingen van de 
toren van de roomskatholieke kerk vindt haar oorsprong in deze tijd. Vanaf 1406 valt 
Wehl onder bestuur van de Kleefse graven. Wehl is sindsdien ongeveer vier eeuwen Kleefs 
gebleven. In 1816 is Wehl weer onder het staatsgezag van het nieuwe koninkrijk der 
Nederlanden gesteld. De oorspronkelijke bebouwing van Wehl is tot aan 1945 aan de 
doorgaande wegen gesitueerd. Het betreft de huidige Stationsstraat, Grotestraat, 
Didamseweg, Keppelseweg en Beekseweg. Het merendeel van deze historisch waardevolle 
bouwing dateert uit de tijd na de grote  dorpsbranden in 1840 en 1842. Langzaamaan zijn 
de open plekken tussen de linten met woonbebouwing ingevuld. Door deze organische 
groei zijn de oude linten van zeer grote invloed gebleven op de ruimtelijk beleving van 
het dorp. Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw groeit Wehl snel.  

Verschillende uitbreidingen vinden plaats aan zowel de oost- als westzijde van de 
historische kern. Veel oude panden in het dorpshart hebben momenteel de status van 
gemeentelijk- of rijksmonument. 

 

De geschiedenis van Wehl is duidelijk afleesbaar aan de bebouwde omgeving. Oude 
lintbebouwing domineert het centrum, en de diverse uitbreidingen worden gekenmerkt 
door woonbebouwing uit verschillende perioden. Op basis van de ruimtelijke 
karakteristieken kunnen binnen het dorp Wehl enkele deelgebieden onderscheiden 
worden. 

 

3.2 Wehl-centrum 

De doorgaande verkeersroutes, waaraan het dorp haar ontstaan ontleent, zijn eenvoudig 

binnen de dorpstructuur te herkennen. Met de karakteristieke lintbebouwing bepalen de 
oude linten voor een groot deel de contouren van het dorpshart. Grofweg wordt het 
deelgebied Wehl-centrum begrensd door de Jhr. De Bellefroidweg/Cingelwal, het 
Wilhelminaplein in noord-zuidelijke richting, en het Br. Alipiusplein en Beatrixplein in 
respectievelijk oostwestelijke richting. Het Raadhuisplein met omliggende bebouwing valt 
weliswaar buiten de oorspronkelijke lintbebouwing, maar door de recente 
herstructurering vormt het inmiddels een belangrijke schakel binnen het centrumgebied. 
Het Kerkplein met de rooms-katholieke kerk als herkenningspunt vormt het dorpshart. 

Het centrumgebied dat op die manier wordt omsloten vormt, aangevuld met de 
kleinschalige voorzieningen, dagwinkels en horeca, een helder leesbare ruimtelijke 
eenheid binnen de dorpstructuur. 

 

De bebouwing binnen het centrum is in haar verschijningsvorm zeer gevarieerd. 
Verspringende rooilijnen, vrije noklijnen en bebouwing die afwisselend haaks en dwars op 
de weg is georiënteerd bepalen het straatbeeld. De aaneenschakeling van bebouwing die 
direct aan de straat is gesitueerd, draagt bij aan een sterke wandvorming. 



 

 

Naast de historisch waardevolle bebouwing is er ook ruimte voor eigentijdse architectuur 
zoals het bankgebouw aan het Br. Alipiusplein en het voormalige gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein. Met de nieuwbouw van het woonzorgcomplex Oldershove is tevens een 
nieuwe maat en schaal geïntroduceerd in Wehl. Deze diversiteit geeft het centrum van 
Wehl een hoge belevingswaarde. De herprofilering van de centrumzone draagt hier zeker 
aan bij. Er is veel aandacht besteed aan de materialisering en detaillering van de 
herinrichting, waarmee de verblijfskwaliteit van het gebied wordt onderstreept. 

 

3.3 Leemkuil 

De Leemkuil ligt direct ten zuiden van het dorpscentrum en wordt omsloten door de 
Beekseweg, de spoorlijn en de Van Barneveldlaan. De wijk kan gezien worden als een 
eerste projectmatige uitbreiding van Wehl en is in de jaren zeventig tot stand gekomen. 
De verkaveling wordt gekenmerkt door een voor deze periode typerende planmatige 
aanpak. Een groot deel van de woningen bestaat uit uniforme rijwoningen, vaak met 
verspringende rooilijnen. Met name in het zuidelijke deel van de wijk is deze typologie 
nadrukkelijk in het straatbeeld aanwezig. Naast de rijwoningen, die overigens ook 
rondom het woonzorgcomplex Oldershove te vinden zijn, zijn er binnen de Leemkuil ook 
twee-onder-eenkap woningen en een gering aantal seniorenwoningen gebouwd. Binnen 
de Leemkuil is geen sprake van een heldere hiërarchische opbouw in de 
bebouwingstructuur, of een duidelijk oriëntatierichting. De relatief uniforme 
bebouwingshoogte -twee lagen met kap- van de verschillende woningen en de toepassing 
van vergelijkbare architectonische elementen en materialen, geeft de bebouwing in de 
Leemkuil een duidelijke herkenbaarheid. Dit beeld wordt versterkt door de gelijksoortige 
inrichting van de openbare ruimte, die als sober en doelmatig gekwalificeerd kan worden. 

 

3.4 Broekhuizen 

Broekhuizen is gerealiseerd in de jaren tachtig, en heeft met uitsluitend woonbebouwing 
een woonerfachtig karakter. Ingesloten door de provinciale weg aan de noord- en 
oostzijde vormt de wijk aan deze kant een afronding van de bebouwde kom. De 
woningen bestaan hoofdzakelijk uit traditionele twee-onder-een-kap woningen met een 
bouwhoogte van twee lagen met een kap. Deze zijn met name aan de randen van de wijk 
gesitueerd. Daarnaast zijn er ook rijwoningen en een kleinschalig appartementenblok 
gerealiseerd. De rijwoningen hebben centraal in de wijk een plek gekregen, en zijn 
gegroepeerd rond informele woonhofjes. Het appartementenblok ligt als ruimtelijk accent 
aan de oostzijde van de wijk, nabij de provinciale weg. Het blok is opgedeeld in een 
drietal hoofdmassa's en wordt gekenmerkt door een geleding in het gevelbeeld. Daardoor 
heeft het een dorpse uitstraling die qua ruimtelijke beleving aansluit bij de omgeving. De 
bebouwingshoogte van het complex is maximaal drie lagen met een kap. Broekhuizen 
wordt aan drie zijden door het buitengebied omsloten. Het geeft de wijk met name aan 
de randen een groen karakter. 

 

  



 

 

3.5 Hessenveld 

Hessenveld betreft een uitbreidingswijk van Wehl. De wijk ligt ten westen van de Van 
Barneveldlaan en wordt gekenmerkt door een ruime opzet. De groene setting van het 
buitengebied is kenmerkend voor Hessenveld en is tot diep in de wijk te ervaren. 
Daarnaast zijn er binnen de wijk diverse groenvoorzieningen aangelegd. Wat dat betreft 
onderscheidt de wijk zich van bijvoorbeeld de Leemkuil en Broekhuizen, waar minder 
aandacht is besteed aan de openbare inrichting. De woningen bestaan voornamelijk uit 
vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap woningen in het duurdere segment. Het 
particuliere opdrachtgeverschap dat hier van toepassing was, heeft de wijk een gevarieerd 
straatbeeld gegeven. Daarnaast is er ook ruimte voor een aantal kleinere woningen voor 
starters of senioren. 

 

3.6 Diepenbroek-Zuid 

Naast woningbouw is er binnen de dorpskern van Wehl ook ruimte voor bedrijvigheid en 
industrie. Deze functies zijn geconcentreerd aan de zuidrand van het dorp, nabij het 
spoor. Diepenbroek-Zuid beslaat het gebied rondom de Nijverheidsweg, ten oosten van de 
Stationsstraat. Momenteel zijn hier verschillende bedrijven gevestigd in loodsachtige 
bebouwing. Deze gebouwen hebben een hoogte van maximaal twee bouwlagen, 
aansluitend op de laagbouw van Wehl. Bovendien hebben de bedrijven een duidelijke 
oriëntatie op de Nijverheidsweg, wat de leesbaarheid van het straatbeeld ten goede komt.  

 

3.7 Heideslag 

Heideslag is gelegen aan de zuidzijde van de bestaande kern Wehl. Aan de noordzijde 
wordt Heideslag begrensd door de spoorlijn. De Weemstraat is de begrenzing aan de 
oostzijde, de Plantage Allee aan de zuidzijde en de Beekseweg aan de westzijde. In het 
gebied zijn diverse woningen en - voormalige - agrarische bedrijven met bedrijfswoning 
aanwezig. Het gebied is sinds 2009 volop in ontwikkeling waarbij er nieuwe 
woonbebouwing wordt gerealiseerd. De te realiseren bebouwing bestaat uit een landelijk 
dorps karakter. 

 

3.8 Overige delen van Wehl  

De overige bebouwing van Wehl die buiten de hierboven beschreven deelgebieden valt, 
betreft over het algemeen woningbouw uit de jaren vijftig. Deze is met name 
geconcentreerd aan de randen van het dorpscentrum. De hoofdmoot bestaat in dit geval 
uit traditionele twee-ondereen-kap of vrijstaande woningen. Daarnaast komt op bepaalde 
plekken ook seriële woningbouw van bescheiden omvang voor. Ook deze woningen 
vinden hun basis in een traditionele en kleinschalige opzet met twee lagen en een kap en 
een duidelijke oriëntatie op de straat. Incidenteel is in de dorpskern nieuwbouw binnen 
uitbreidingslocaties gerealiseerd. Het betreft veelal vrijstaande woningbouw van beperkte 
maat en schaal.  
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Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Nieuw-Wehl 

  
Nieuw-Wehl heeft zich ontwikkeld aan de kruising van 2 wegen. Het ontstaan van de 
parochie en dus het dorp Nieuw-Wehl krijgt zijn vorm in 1907 doordat een aantal 
inwoners in het toenmalige gebied bekend als Achter-Wehl een verzoek richten aan de 
gemeenteraad (destijds Wehl) om in de buurtschap een school te stichten. Na veel 
problemen wordt er in 1914 gestart met het bouwen van een school. In 1921 wordt er een 
actiecomité opgericht dat zich inzet voor de bouw van een kerk in het toen nog 
genaamde Achter-Wehl. In 1925 kreeg het dorp wat meer status omdat er een 
Roomkatholieke kerk werd gebouwd. 
Eerst heette het dorp Achter-Wehl, dat na een raadsbesluit van 27 juni 1933 echter in de 
huidige naam werd veranderd. Dit op verzoek van de pastoor, die vond dat een dorp met 
zoveel nieuwbouw niet door kon gaan onder de naam Achter. De naam werd ook 
veranderd omdat mensen er mee spotten, ze zeiden namelijk Achterlijk Wehl (dit omdat 
er een gehandicaptentehuis is). 
In de jaren zestig werd de Horststraat aangelegd. In de jaren zeventig ontstond de 
Deutseveldstraat en in de jaren tachtig verrezen extra woningen aan de Mgr. 
Hendriksenstraat en Nieuwe Kerkweg. Uit het plan De Horst 1 en 2 zijn in de jaren 90 de 
Lage Horst en Middelhorst voortgekomen. 
Het dorp Nieuw-Wehl telt ongeveer 130 woningen, exclusief de woningen op het terrein 
van woongemeenschap Elver. 
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Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Centrum 

 

5.1 Binnenstad 

De eerste stukken met de vermelding van de naam Doetinchem, zijn terug te voeren tot 
838 na Christus. Het zal toen om niet veel meer dan een (boeren)hof zijn gegaan, dat zich 
echter geleidelijk ontwikkelde. Tegelijkertijd ontstond er rond de Boliestraat een 
handelsnederzetting waardoor stadsvorming plaats vond. Aan het einde van de dertiende 
eeuw werd de typerende “ei-structuur” zichtbaar. De stad werd voorzien van een 
bakstenen stadsmuur met aan de buitenzijde een brede gracht. In die muur bevonden zich 
vier stadspoorten. Binnen de muur werd het ei als het ware in vieren opgedeeld met de 
poorten bepalend voor de oriëntatie. 
 
Historische bronnen geven aan dat het verdedigingsstelsel rond de stad in de zestiende 
eeuw is vernieuwd. Aan het begin van de zestiende eeuw werd voor de gracht een aarden 
wal opgeworpen en een buitengracht gegraven. Mogelijk werd de oude gracht opnieuw 
uitgediept en vóór de poorten kwamen buitenpoorten. Halverwege de zestiende eeuw 
werden er langs de wal nog een zevental rondelen (aarden werken) toegevoegd. 
 
In de loop van de jaren is Doetinchem getroffen door brand, oorlog en schermutselingen 
waardoor de verdedigingswerken steeds verder aan verval ten prooi zijn geraakt. Van 
sloop is pas sprake in de tweede helft van de negentiende eeuw. De hoofdvorm van het 
zogenaamde ei, gevormd door de middeleeuwse stadsmuur en opgenomen in de 
ringbebouwing van het centrum in de vorm van muurhuizen blijft echter bestaan. Door de 
jaren heen worden de grachten gedempt, maar de buitengracht blijft in de vorm van een 
haven nog tot na de Tweede Wereldoorlog in tact. 
 
In 1945 wordt een belangrijk deel van het stadscentrum gebombardeerd, maar bij de 
wederopbouw wordt het originele stratenpatroon grotendeels gehandhaafd. De 
muurhuisjes vallen zo'n twintig jaar later op één na ten prooi aan de slopershamer. 
 
De middeleeuwse ei-structuur is dus door de eeuwen heen blijven bestaan ondanks de 
toevoeging van één straat (Catharinastraat) en de vervanging van een belangrijk deel van 
de oude bebouwing. De laat negentiende eeuwse uitbreidingen van de stad, in de vorm 
van singels en plantsoenen met daaraan gelegen villa's en herenhuizen hebben de ei-
structuur als het ware omhelsd en daarmee ook benadrukt. Het water van de gracht is aan 
de noordoostkant en de zuidwestkant vervangen door gras en de oriëntatie is gelijk 
gebleven. Van Hambugerstraat naar Terborgseweg, van Waterstraat naar IJssel, van 
Grutstraat naar Keppelseweg en van Heezenstraat naar Dr Huber Noodtstraat. 

 

5.2 De Veentjes 

De Veentjes was, omstreeks 1944, een onbebouwde agrarische enclave in de stad. De 
omringende straten waren aan weerszijden bebouwd met woningen: Nieuweweg, Paul 
Krugerlaan, Rozengaardseweg, Dr. Huber Noodtstraat, Hovenstraatje en Hofstraat. Deze 
situatie bleef min of meer ze tot ver in de jaren zestig. Protestantse kerken stonden aan de 
Nieuweweg en aan de kruising van de Hofstraat met de Dominee van Dijkweg (bij de 
begraafplaats). 

 



 

 

'De Veentjes' was - zoals de naam doet vermoeden - vanouds een drassig gebied dat tot in 
de jaren vijftig vrijwel onbebouwd beeld: een lege enclave in de stad. Na de tweede 
wereldoorlog bleek deze restruimte een geschenk want de stad had zo de beschikking 
over gunstig gelegen gronden voor de uitbreiding van het centrum. De relatief grote 
ruimte die direct ten noorden van de oude binnenstad aanwezig is, maakt het in 
Doetinchem mogelijk de permanente fase van overgang waarin ieder centrum van een 
groeiende stad zich bevindt, eenvoudiger te laten verlopen dan in de meeste andere 
steden het geval was. Het plan 'De Veentjes' beoogde een beter economisch en cultureel 
klimaat in Doetinchem te scheppen om zo vertrek van mensen naar het westen van 
Nederland tegen te houden. Het plan was vooral ontworpen om 
ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst veilig te stellen. 
 
Het plan 'De Veentjes' beoogde primair het vergroten van de binnenstad in 
noordoostelijke richting met ruimte voor stedelijke voorzieningen. Om een rechtstreekse 
verbinding tot stand te brengen werd een doorbraak geforceerd in het verlengde van de 
Dr. Huber Noodtstraat. Ten zuiden hiervan was plek voor kantoren, banken, hotels, cafés 
en winkels in gesloten bouwblokken rond ruime binnenterreinen met expeditiestraten en 
parkeervoorzieningen. Ten noorden van de nieuwe dwarsroute (Dr. Huber Noordstraat) 
was ruimte gereserveerd voor openbare en bijzondere gebouwen zoals een schouwburg, 
bijzondere scholen en een wijkcentrum. Hiervoor zou bestaande bebouwing aan de 
Nieuweweg moeten wijken. De parkeervoorzieningen in het gebied waren gunstig 
gesitueerd tussen de binnenstad en de veemarkt van destijds. 
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Functies in deelgebied Gaanderen 

 

Gaanderen heeft behalve een woonfunctie ook verschillende andere functies. In deze 
bijlage wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende functies die aanwezig zijn in 
Gaanderen. Waarbij de hoofdfunctie ook gecombineerd kan zijn met de functie wonen. 
Welke mogelijkheden er zijn binnen de verschillende bestemmingen is nader beschreven 
in de juridische toelichting van het bestemmingsplan, zie paragraaf 5.2 Toelichting op de 
regels. 
 
Bedrijven 

In Gaanderen zijn verschillende bedrijven gevestigd. De meeste bedrijven zijn gelegen op 
het bedrijventerrein Akkermansweide aan de zuidwestkant van het dorp. Op dit 
bedrijventerrein zitten diverse bedrijven die thuishoren op een bedrijventerrein. 

Meer verspreid in het dorp zijn nog vijf bedrijven gevestigd. Dit zijn: 

� een installatiebedrijf aan de Hoofdstraat 109; 
� een bouwbedrijf aan de Ribesstraat 2; 
� een oppervlaktemetaalbewerkingsbedrijf (Ferro) aan de Bremstraat 1; 
� een bouwbedrijf aan de Akkerstraat 6; 
� het voormalige metaalwarenfabriek (Senten) achter Rijksweg 154. 

 

 

Ligging van de verschillende bedrijven binnen het deelgebied 
 



 

 

Centrum en Gemengd 

In het centrum van Gaanderen op het kruispunt van de Rijksweg met de Hoofdstraat en de 
Vulcaanstraat zijn verschillende centrumfuncties geconcentreerd. De functies die 
voorkomen lopen uiteen van detailhandel, dienstverlening en lichte horeca tot 
maatschappelijke functies. Je moet hierbij denken aan een bakkerij, een supermarkt, een 
drogisterij, een kledingwinkel, een elektronicazaak, een zorgverlener en dergelijke. De 
functies kunnen ook in combinatie met elkaar voorkomen. 

 

 

De centrumfuncties rondom het kruispunt aan de Rijksweg/Hoofdstraat 
 



 

 

 
Gemengde functies 

Buiten het centrumgebied van Gaanderen komen op verschillende plekken ook gemengde 
functies voor. Het zijn veelal combinaties van twee of drie functies: 

� bedrijf, dienstverlening en kantoor; 
� detailhandel en dienstverlening; 
� maatschappelijk en sport. 

 

Zo valt onder de laatste categorie het nieuwe MFA gebouw bij De Pol. Een combinatie van 
een aantal maatschappelijke functies (peuterspeelzaal, kinderopvang, basisonderwijs) met 
sport (voetbalvereniging). Het is de bedoeling dat in de toekomst alle basisscholen in 
Gaanderen naar de locatie van het nieuwe MFA gebouw gaan. In de nieuwbouw zullen nu 
al twee van de drie basisscholen samengaan. 

Op Het Nieuwe Pelgrim, aansluitend op het centrum is een supermarkt aanwezig. Op de 
overige locaties verspreid door Gaanderen zijn ook gemengde functies mogelijk van 
detailhandel en dienstverlening of bedrijf, dienstverlening en kantoor. 

 

De gemengde functies in Gaanderen 
 
 



 

 

Horeca 

In Gaanderen zijn 4 horecabedrijven aanwezig. In het noorden van Gaanderen aan de 
Kerkstraat 27 is de 47ste Heerlijkheid gevestigd, een combinatie van restaurant, hotel en 
kunstgalerij. Aan de Hoofdstraat 91 is cafetaria de Snacknees gevestigd. Aan de Rijksweg 
131 is café, restaurant en zaal gelegenheid De Holle Bus gevestigd. Verderop aan de 
Rijksweg 226 zit Café-Restaurant Zalen Hartjes. 

 

 

Ligging van de horecafuncties in Gaanderen 
 
 



 

 

Maatschappelijk 

Maatschappelijke functies komen op meerdere plekken in het dorp voor. Aan de Van 
Damstraat 17 ligt de St. Augustinuskerk. Aangrenzend aan de Rijksweg 65 ligt het 
voormalige verzorgingstehuis van Sensire St. Josef. Aan de Van Damstraat 19 is (nu nog) 
de basisschool Augustinus gevestigd. Aan de Merelstraat 2 is een verzorgingshuis 
gevestigd. Ook een klein gedeelte van het verzorgingstehuis Antionia - Azora in Terborg 
ligt binnen de gemeentegrens van Doetinchem. 

Aan de Pelgrimstraat 59-61 maken meerdere verenigingen gebruik van sport- en 
cultureelcentrum De Pol. Wijkservicecentrum De Trefkuul is daar ook aanwezig, net zoals 
een huisartsenpraktijk. 
Meer noordelijk aan de Watertapweg 1 ligt (nu nog) de basisschool Wis en Wierig. De 
scouting in Gaanderen is gevestigd aan de Hamminkstraat 21. Tot slot is de Sint 
Martinuskerk gelegen aan de Kerkstraat 70. De kerk heeft een pastorie en rondom de kerk 
ligt het kerkhof. 

 

De verschillende maatschappelijke functies in Gaanderen 
 
 



 

 

Cultuur en ontspanning, Sport en Kantoor 

De functie van cultuur en ontspanning is gelegen aan de Rijksweg 288. Hier is een 
dansstudio gevestigd. 

In het dorp zijn twee locaties waar sport beoefend wordt. De eerste locatie is bij sporthal 
De Pol. Hier wordt onder andere gevoetbald op de buitenvelden. In de sporthal worden 
verschillende indoor sporten beoefend. De tweede locatie ligt aan de Warnesstraat 5 hier 
is een tennisvereniging gevestigd. 

Aan de Slakweg 5-7 en aan de Rijksweg 192 is een kantoorfunctie toegestaan. 

 

 

De locaties met een cultuur en ontspannings-, sport- of kantoorfunctie 
 
 



 

 

Wonen 

De meest voorkomende functie in Gaanderen is wonen. Dit zijn zowel vrijstaande, twee-
onder-een-kap, geschakelde als gestapelde woningen. Op de locatie van het Nieuwe 
Pelgrim is Sensire Pelgrim gevestigd met onder andere 39 zorgappartementen en 14 
woningen voor mensen met dementie. De hoofdfunctie van het Nieuwe Pelgrim is wonen. 
In de volgende afbeelding zijn de locaties weergegeven waar overwegend de functie 
wonen op van toepassing is. De hiervoor beschreven andere functies kunnen ook 
gecombineerd zijn met de functie wonen. 

 

Ligging van de verschillende woonfuncties in Gaanderen 
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Functies in deelgebied Doetinchem West 

 

Het deelgebied Doetinchem West heeft behalve een woonfunctie ook verschillende 
andere functies. In deze bijlage wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende 
functies die aanwezig zijn. Waarbij de hoofdfunctie ook gecombineerd kan zijn met de 
functie wonen. Dit geldt voor de functies bedrijven, horeca, maatschappelijk, kantoor en 
detailhandel. De functies cultuur en ontspanning, recreatie en sport komt niet in 
combinatie met wonen voor. Welke mogelijkheden er zijn binnen de verschillende 
bestemmingen is nader beschreven in de juridische toelichting van het bestemmingsplan, 
zie paragraaf 5.2 Toelichting op de regels. 

 

Bedrijven 

In het deelgebied zijn verschillende bedrijven gevestigd. Er zijn vier tankstations in het 
deelgebied aanwezig, aan de Europaweg 10 en 30, Wijnbergseweg 40a (incl. taxibedrijf) 
en één tankstation aan de Wijnbergseweg 39-41 (incl. garagebedrijf). De 
brandweerkazerne Doetinchem zit aan de Stokhorstweg 1. Op het eind van de 
Stokhorstweg, achter het waterschapskantoor aan de Liemwerseweg 2, zit de voormalige 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aan de Europaweg 1 zit het rioolgemaal van het 
waterschap. 

Op de Dichterseweg 1 zat een motorenrevisiebedrijf. Op dit moment is er geen bedrijf op 
dit adres gevestigd. Aan de Oude Wehlseweg 5 zit een bouwbedrijf. Aan de 
Wijnbergseweg 105a staat een loods waar opslag van goederen plaatsvindt. 

 

Ligging van de verschillende bedrijven binnen het deelgebied 
 



 

 

Horeca 

Aan de Auroraweg 6 zit horecagelegenheid Happerij het Dichtertje. 

Aan de Wijnbergseweg 86 zit cafetaria Wijnbergen met café-, restaurant- en hotelfunctie. 
Het Pannenkoekschip zit aan de Stokhorstweg 2. 

 

Ligging van de horecafuncties in Doetinchem West 
 



 

 

Maatschappelijk 

Verspreid door het deelgebied komen meerdere maatschappelijke functies voor.  

De functies zijn zowel onderwijs, religie als ook gezondheidszorg. In de navolgende 
afbeelding zijn de locaties weergegeven waar een maatschappelijk functie zit. 

 

De verschillende maatschappelijke functies in Doetinchem West 
 



 

 

Cultuur en ontspanning, recreatie en sport 

In het westen van het deelgebied in de woonwijk de Huet zit een kinderboerderij.  
Van Sportpark Zuid, in het noorden van het deelgebied, maken verschillende sportclubs 
gebruik. De sporten die beoefend worden zijn voetbal, tennis, badminton, korfbal, 
gymnastiek enz. Op Sportpark Zuid ligt ook de topsporthal Achterhoek. Aan de rand met 
de Oude IJssel komt ook watersport en recreatie voor.  

Aan de Wielstraat ligt een volkstuincomplex. Midden in Oud-Dichteren ligt de 
Auroramolen (Auroraweg 6a). Ten westen van de molen zit de plaatselijke 
voetbalvereniging. Aan de Ottawastraat 25 in de wijk de Hoop zit een sporthal. 

 

De locaties met een cultuur en ontspannings-, recreatie- en sportfuncties 
 



 

 

Kantoor en detailhandel 

Aan de Liemersweg 2 zit het kantoor van waterschap Rijn en IJssel. Op het hoekpand van 
de Ontariostraat 8 zit een kantoorfunctie. Het voormalige stationshuisje aan de 
Winnipegstraat 2 is in gebruik als stoffeerdersbedrijf. Aan de Kolonel Wilsonstraat 27 zit 
een detailhandelsbedrijf. 

Verspreid door het deelgebied is detailhandel aanwezig. Supermarkten zijn aanwezig op: 

 Slotlaan 37; 
 Willy Brandtplein 63. 

 

In het pand aan het Willy Brandtplein 14-16 zit een medisch centrum waaronder een 
apotheek, fysiotherapeut als ook een huisartsenpost. Een tuincentrum is gevestigd aan de 
Auroraweg 5. Aan de Wijnbergseweg 23 is een elektrogroothandel gevestigd. Een 
horecagroothandel is aanwezig aan de Wijnbergseweg 37. Aan de andere kant van het 
spoor op het perceel aan de Wijnbergseweg 53 zit ook een detailhandelsfunctie. 

 

De locaties met een kantoor- of detailhandelsfunctie  

 



 

 

Wonen 

De meest voorkomende functie in het deelgebied is wonen. Dit zijn zowel vrijstaande, 
twee-onder-een-kap, geschakelde als gestapelde woningen. In de volgende afbeelding zijn 
de locaties weergegeven waar overwegend de functie wonen op van toepassing is. De 
hiervoor beschreven andere functies kunnen ook gecombineerd zijn met de functie 
wonen. 

 

Ligging van de verschillende woonfuncties in Doetinchem West 
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Functies in deelgebied Wehl 
 
Naast de woonfuncties zijn er ook verschillende andere functies aanwezig in Wehl. In deze 
bijlage wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende functies die aanwezig zijn in 
Wehl. De hoofdfunctie kan gecombineerd zijn met de functie wonen. Welke 
mogelijkheden er zijn in de verschillende bestemmingen is nader beschreven in de 
juridische toelichting van het bestemmingsplan, zie paragraaf 5.2 Toelichting op de regels.  
 
Bedrijven 
In Wehl zijn verschillende bedrijven gevestigd. Op het bedrijventerrein Diepenbroek-Zuid 
zijn voornamelijk grootschalige bedrijven gevestigd. Op het bedrijventerrein zijn 
verwerking- en maakbedrijven gevestigd, onder andere een eierhandel en een 
interieurbouwer. Ook zijn er dienstverlenende bedrijven en verkooppunten van 
volumineuze goederen aanwezig. 
 
Meer verspreid in Wehl zitten nog een aantal bedrijven. Dit zijn:  

• een hoveniersbedrijf aan de Didamseweg; 

• een sierteler van planten aan de Doetinchemseweg; 

• een fietsenzaak aan de Catharinastraat; 

• een tuinmeubelen/decoratie winkel aan de Keppelseweg. 

 
 
De ligging van bedrijven in Wehl 
  



 

 

Centrum  
Aan de Keppelseweg, Stationsstraat, Grotestraat en Koningin Wilhelminaplein zijn de 
centrumfuncties van Wehl gesitueerd. De centrumfuncties bestaan onder andere uit 
detailhandel, horeca en dienstverlening. 
 
Aan het Koningin Wilhelminastraat is een supermarkt, warenhuis en een drogisterij 
gevestigd. Aan de Grotestraat zit onder andere een bakker, een harpenwinkel, een 
meubelwinkel en een dierenwinkel. Ook is er een protestantste kerk en een café met 
zaaltje gevestigd aan de Grotestraat. Aan de Stationsstraat zit een supermarkt, makelaar, 
computerwinkel en een kapper. Op de hoek van de Stationsstraat en Steengrachtstraat zit 
een bloemist. In het historische pand aan de Stationsstraat 30 zat een meubelwinkel. Op 
dit moment is er geen bedrijf/winkel op dit adres gevestigd. Aan de Dokter Blomstraat zat 
een bankfiliaal met kantoren en een balie. Dit gebouw is in 2019 vervangen door 
zorgappartementen voor begeleid wonen.   
 

 
De centrumfuncties in Wehl zijn voornamelijk gevestigd aan de Keppelseweg, Grotestraat, 
Stationsstraat en Koningin Wilhelminaplein 
  



 

 

Maatschappelijk 
Midden in Wehl is de St. Martinus kerk gevestigd aan het Kerkplein 1. Aan de Didamseweg 
zijn onder andere een dierenarts, brandweerkazerne, protestantse begraafplaats en twee 
tandartspraktijken gevestigd. Aan de Jonkheer de Bellefroidweg is een rouwcentrum en 
katholieke begraafplaats. Aan de Koningin Wilhelminastraat is de sporthal Koningin 
Beatrixcentrum, basisschool Het Timpaan en woonzorgcomplex Oldershove gevestigd.  
Aan de Doesburgseweg zit de scouting en de paardrijvereniging van Wehl. Daarnaast zit 
aan de Diepenbroekstraat het verenigingsgebouw van Schutterij St. Martinus. Aan de 
Plantage Allee zit een kinderopvang.  
 

 
De ligging van maatschappelijke functies binnen het deelgebied Wehl 



 

 

Overige functies  
In Wehl zijn ook nog andere functies aanwezig dan hiervoor beschreven. Aan de 
Didamseweg 28 zit een detailhandelsfunctie. Aan de Didamseweg 32 zit een 
accountantskantoor. Ook is er in Wehl een volkstuin. Deze is te bereiken via de 
Akkerstraat en valt onder de functie recreatie. Aan de Koningin Wilhelminastraat 12-14 zit 
een gecombineerde functie van maatschappelijk en sport. 
 

 
De ligging van de overige functies binnen het deelgebied Wehl 
  



 

 

Wonen 
Wonen is de meest voorkomende functie in Wehl. In Wehl zijn er zowel vrijstaande, twee-
onder-een-kap, geschakelde als gestapelde woningen. Heideslag is de meest recente 
nieuwbouwwijk in Wehl. Deze wijk is nog in aanbouw.  
De hiervoor beschreven andere functies kunnen ook gecombineerd zijn met de functie 
wonen. 

 
Ligging van de verschillende woonfuncties in Wehl 
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Functies in deelgebied Nieuw-Wehl 

 

In Nieuw-Wehl zijn wonen en maatschappelijk de meest voorkomende functies. In deze 
bijlage wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende functies die aanwezig zijn in 
Nieuw-Wehl.  
 
 
Wonen 

Nieuw-Wehl staat met name bekend om het landelijk wonen. Er zijn zowel 
rijtjeswoningen, half vrijstaande woningen als ook vrijstaande woningen aanwezig. Er zijn 
enkele gestapelde woningen in Nieuw-Wehl. Op de hoek van de Nieuw Wehlseweg en de 
Nieuwe Kerkweg zijn het meest recent woningen gebouwd. 

 
Ligging van de woningen binnen het deelgebied Nieuw-Wehl 
  



 

 

Maatschappelijk 

Nieuw-Wehl staat bekend om zijn maatschappelijke functies. Elver, voorheen Fatima, is al 
sinds 1963 gevestigd in Nieuw-Wehl aan de noordkant van het dorp. Elver is een 
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Op het terrein van Elver zijn 
onder andere groepswoningen, een kinderboerderij en een keuken aanwezig.  
Aan de Nieuw Wehlseweg staat een kerk met parochiehuis. Op de kruising van de Nieuw 
Wehlseweg en de Nieuw Kerkweg zit de voormalige basisschool van Nieuw-Wehl. De 
locatie wordt nu gebruikt voor dagbesteding voor cliënten van Elver. Aan het 
Boerenbondplein is sporthal ‘De Horst’ van Nieuw-Wehl gelegen. Aan de Nieuwe Kerkweg 
ligt de begraafplaats van Nieuw-Wehl. 
 

 
Ligging van de maatschappelijke functies in Nieuw-Wehl  



 

 

Bedrijven  

De bedrijfsfunctie in Nieuw-Wehl komt op twee locaties voor. Aan de Horststraat is een 
installatiebedrijf gevestigd. En aan de Hoekhorsterweg zat een aannemersbedrijf. 

 
De ligging van de bedrijven in Nieuw-Wehl 
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Functies in deelgebied Doetinchem Centrum 

Doetinchem Centrum heeft behalve een woonfunctie ook verschillende andere functies. In 
deze bijlage wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende functies die aanwezig 
zijn in het centrum van Doetinchem. Waarbij de hoofdfunctie ook gecombineerd kan zijn 
met de functie wonen. Welke mogelijkheden er zijn binnen de verschillende 
bestemmingen is nader beschreven in de juridische toelichting van het bestemmingsplan, 
zie paragraaf 5.2 Toelichting op de regels. 
 
Centrum  

De meest voorkomende functie in Doetinchem Centrum is centrum. Dit zijn zowel 
detailhandel, kantoren, maatschappelijke functies, horecagelegenheden als 
dienstverlenende functies. In de Hamburgerstraat zijn onder andere verschillende kleding- 
en schoenenwinkel te vinden. Ook in die Boliestraat is de winkelfunctie overheersend. In 
deze straat zijn ook lunchbarretjes en een ijssalon te vinden. Aan de Waterstraat en 
Simonsplein zitten horecagelegenheden met een terras. Op het Simonsplein zit de Sint 
Catharinakerk. Ook zit er aan de Boliestraat een Evangelisch-Lutherse kerk. De Grutstraat 
kenmerkt zich door de vele horeca die daar gevestigd is. Dit zijn zowel cafés, restaurantjes 
als nachtclubs.  

De Veentjes maakt een transformatie door van winkelgebied naar woongebied. Er wordt 
momenteel een appartementencomplex gebouwd. Ook zullen aan de Dr. Huber 
Noodtstraat, De Veentjes en Schouwburgplein woningen op de begane grond gerealiseerd 
worden. Hiervoor zaten daar voornamelijk winkels en dienstverlenende bedrijven.  

 

De centrumfuncties in deelgebied Doetinchem Centrum 
 



 

 

Wonen 

Naast de centrumfunctie is wonen ook een veel voorkomende functie in Doetinchem 
Centrum. Dit zijn voornamelijk gestapelde en geschakelde woningen. In het noorden van 
het deelgebied komen ook twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen voor.  

 

Op de Veentjes wordt een appartementencomplex met 75 wooneenheden gebouwd. Ook 
zullen er woningen toegevoegd worden op de begane grond van bestaande woningen. 

 

Ligging van de verschillende woonfuncties in Doetinchem Centrum 

  



 

 

Gemengd 
In Doetinchem Centrum komen ook gemengde functies voor. Aan de IJsselkade 30 staat de 
Walmolen. De molen is kenmerkend voor de stad Doetinchem en nog steeds in gebruik. 
Na restauraties aan het einde van de 20e eeuw werd de molen jarenlang gebruikt als 
onderkomen voor VVV.  
Aan de Hofstraat zit een complex waar voornamelijk kantoren zijn gevestigd. Aan de J.F. 
Kennedylaan is de Merkez Moskee gevestigd. Ook zit er een complex, Atrium 2000 
genaamd, waar meerdere functies zoals wonen en kantoren gevestigd zijn.  
Aan Hofstraat 2 zit het filmhuis ‘De Gruitpoort’. Aan de Amphionstraat zit onder meer een 
verzorgingshuis ‘Hof van Thebe’ en therapie en support Centrum ‘Amphitrion’.  
 

 
Gemengde functies in deelgebied Doetinchem Centrum  



 

 

Overige functies  

Naast hiervoor genoemde functies zijn er nog enkele andere functies in Doetinchem 
Centrum aanwezig. Aan het Hovenstraatje 8 is een bedrijf met nutsvoorziening gevestigd. 
Voorheen was dit een telefooncentrale van de PTT. Op de hoek van de Hofstraat en 
Dominee van Dijkweg zit een maatschappelijke functie, een voormalige begraafplaats. 

 

 

De ligging van overige functies in Doetinchem Centrum  
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Biotooprapport: 51  
 

 

Algemene informatie

Naam: Aurora 
Plaats: Dichteren 
 
Adres: 
Auroraweg 6 
7007 GZ Doetinchem   

Parameters voor de berekening

Maaiveldhoogte: 13,5 meter t.o.v. NAP 
Stellinghoogte: 0 meter 
Lengte van het gevlucht: 20,66 meter 

Aantal hoogtemetingen binnen 400 meter: 82202 
Aantal hoogtemetingen die de biotoopnorm 
overschrijden: 1695 

Resultaten - kaarten

Hoogtemetingen die de biotoopnorm overschrijden Gestandaardiseerde sectorscores 

  

  
Topografische Ondergrond © Topografische Dienst Kadaster  

categorie 1 2 3 4 5

kleur

sectorscore 1 2 3 4 5 rest

kleur

percentage 9% 4% 7% 4% 6% 70%

Resultaten - hoofdwindrichtingen

Noord: 47 
Noordwest: 14 
West: 6 
Zuidwest: 7 

Noordoost: 61 
Oost: 42 
Zuidoost: 38 
Zuid: 28 

Resultaten - totaal

Totaalscore: 243 = Aanvaardbaar



Biotooprapport: 51  
 

Foto's

N 

 

NO 

 

O 

 

ZO 

 

Z 

 

ZW 

 

W 

 

NW 

 



Biotooprapport: 53  
 

 

Algemene informatie

Naam: De Walmolen 
Plaats: Doetinchem 
 
Adres: 
IJsselkade 30 
7001 AP Doetinchem   

Parameters voor de berekening

Maaiveldhoogte: 15,5 meter t.o.v. NAP 
Stellinghoogte: 6,7 meter 
Lengte van het gevlucht: 23 meter 

Aantal hoogtemetingen binnen 400 meter: 93593 
Aantal hoogtemetingen die de biotoopnorm 
overschrijden: 5326 

Resultaten - kaarten

Hoogtemetingen die de biotoopnorm overschrijden Gestandaardiseerde sectorscores 

  

  
Topografische Ondergrond © Topografische Dienst Kadaster  

categorie 1 2 3 4 5

kleur

sectorscore 1 2 3 4 5 rest

kleur

percentage 13% 19% 15% 4% 6% 43%

Resultaten - hoofdwindrichtingen

Noord: 84 
Noordwest: 53 
West: 57 
Zuidwest: 30 

Noordoost: 77 
Oost: 55 
Zuidoost: 26 
Zuid: 27 

Resultaten - totaal

Totaalscore: 409 = Bedenkelijk



Biotooprapport: 53  
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Biotooprapport: 132  
 

 

Algemene informatie

Naam: Bernadette 
Plaats: Nieuw Wehl 
 
Adres: 
Kerkhofweg 12 
7031 JE Wehl   

Parameters voor de berekening

Maaiveldhoogte: 14,4 meter t.o.v. NAP 
Stellinghoogte: 0 meter 
Lengte van het gevlucht: 21,5 meter 

Aantal hoogtemetingen binnen 400 meter: 80320 
Aantal hoogtemetingen die de biotoopnorm 
overschrijden: 248 

Resultaten - kaarten

Hoogtemetingen die de biotoopnorm overschrijden Gestandaardiseerde sectorscores 

  

  
Topografische Ondergrond © Topografische Dienst Kadaster  

categorie 1 2 3 4 5

kleur

sectorscore 1 2 3 4 5 rest

kleur

percentage 6% 2% 4% 2% 1% 85%

Resultaten - hoofdwindrichtingen

Noord: 4 
Noordwest: 19 
West: 25 
Zuidwest: 13 

Noordoost: 1 
Oost: 20 
Zuidoost: 6 
Zuid: 9 

Resultaten - totaal

Totaalscore: 97 = Goed



Biotooprapport: 132  
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Bijlage 13  Toelichting bij de Staat van Bedrijfsactiviteiten en 
Sportvoorzieningen

1. Richtafstandenlijsten

De tabellen zijn een selectie uit de lijsten zoals deze door het VNG is opgenomen in 'Bedrijven en 
milieuzonering, Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, 
editie 2009'. De lijst is gescreend op ruimtelijke wenselijkheid voor de specifieke bestemming 
waaraan de lijst gekoppeld is.

2. Hoofdindeling

Lijst 1 (aanwezig bij dit bestemmingsplan) gaat uit van bedrijfsactiviteiten, gerangschikt naar 
SBI-codes van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor elke activiteit zijn milieuaspecten en 
richtafstanden vermeld, rekening houdend met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende 
opslagen en installaties. Bij activiteiten kunnen daarnaast specifieke opslagen en installaties 
voorkomen. Lijst 2 (niet aanwezig bij dit bestemmingsplan), te vinden in 'Bedrijven en 
milieuzonering', bevat milieuaspecten en richtafstanden voor deze opslagen en installaties.

3. Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar

De lijsten vermelden richtafstanden voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, 
geluid en gevaar. 

De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of 
via vergunningvrij bouwen mogelijk is. De richtafstanden zijn weergegeven in afstandsklassen (zie 
hierna). De richtafstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen zijn afgeleid van:

in Nederland aanvaarde normen voor de emissies door milieubelastende activiteiten;
in Nederland voorgeschreven of aanvaarde grens- en richtwaarden voor de immissies bij 
woningen en andere milieugevoelige bestemmingen;
ervaringen en waarnemingen met betrekking tot de omvang en schadelijkheid van emissies 
door activiteiten.

De activiteiten zijn zodanig gedefinieerd en geclusterd dat er in het licht van de soorten 
milieubelasting (geur, stof, geluid, gevaar) sprake is van een zekere uniformiteit. In de praktijk zal 
binnen een activiteit variatie in de milieubelasting voorkomen.

In de tabel is de grootste afstand voor geur, stof, geluid en gevaar vermeld. Deze grootste afstand 
is bepalend voor de indeling in de milieucategorie. De volgende tabel geeft inzicht in het verband 
tussen de afstand en de milieucategorie:

milieucategorie richtafstand

1 10 m

2 30 m 

3.1 50 m

3.2 100 m

4.1 200 m

4.2 300 m

5.1 500 m
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5.2 700 m

5.3 1.000 m

6 1.500 m

Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand 
worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen. Opgemerkt dient te 
worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe situaties een 
vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van bestaande situaties.

Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die voor een nieuwe vestiging 
van een dergelijk bedrijfs-/activiteitstype redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Verder gelden de 
afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken gelegen in zuivere woongebieden, dus niet voor 
woningen die in gebieden liggen met een andere bestemming of kwalificatie.

Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk 
bedrijf, dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de wenselijke, 
zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor de potentiële 
hinder, gevaar of schade.

4. Geluid: continu (C) en zonering (Z) 

Bij bepaalde activiteiten is na de afstand voor geluid de letter C van 'continu' aangegeven. Hiermee 
is aangegeven dat bij de betreffende milieubelastende activiteiten de voor geluid bepalende 
activiteiten meestal continu (dag en nacht) in bedrijf zijn. 
Voorts is bij bepaalde activiteiten na de afstand voor geluid de letter Z van 'zonering' opgenomen. 
Het gaat hierbij om inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken in de zin 
van de Wet geluidhinder (vroeger ook wel A-inrichtingen genoemd) en die als zodanig zijn 
aangewezen in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningen besluit milieubeheer. 
Indien dergelijke bedrijven in het bestemmingsplan voorkomen of in het bestemmingsplan zijn 
toegestaan, moet in dat plan een geluidzone worden opgenomen.

5. Gevaar: risico (R) en vuurwerk (V)

In de kolom 'gevaar' is een richtafstand aangegeven, die bij een gemiddelde activiteit van dat type 
aangehouden kan worden. Het betreft alle gevaarsaspecten, inclusief brandgevaar en 
stofexplosies.

Als de letter R van 'risico' is aangegeven, kunnen activiteiten onder de werking van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen of gaan vallen. Voor deze activiteiten dit altijd te worden 
nagegaan of het Bevi van toepassing is.

Voor activiteiten waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is, is de letter V van 'vuurwerk' 
opgenomen. Voor deze activiteiten dient altijd te worden getoetst aan de veiligheidsafstanden uit 
het Vuurwerkbesluit.

6. Milieucategorie: divers (D)

Bij de bepaling van de richtafstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen is uitgegaan van een 
'gemiddeld' moderne activiteit met gebruikelijke productieprocessen en voorzieningen. Bij alle 
activiteiten dient daarom rekening te worden gehouden me teen zekere variatie. Voor activiteiten 
met een grote variatie in productieprocessen is de letter D van 'divers' opgenomen. Deze 
activiteiten kunnen een groter variatie in milieubelasting vertonen. Dit dient per geval nader te 
worden bezien.
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7. Index voor verkeersaantrekkende werking: goederenvervoer (G) en personenvervoer 
(P)

Naast de genoemde milieuaspecten kan ook de verkeersaantrekkende werking van belang zijn 
voor de toelaatbaarheid van de activiteit op een bepaalde locatie. Dit aspect kan niet worden 
vertaald naar afstanden, maar is weergegeven met een kwalitatieve index die loopt van 1 tot en 
met 3, met de volgende betekenis: 
1: potentieel geringe verkeersaantrekkende werking; 
2: potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 
3: potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen goederenveroer (G) en personenvervoer (P)

De index voor verkeersaantrekkende werking is van belang in combinatie met de 
verkeersontsluiting van en naar de inrichting. Het kan een indicator zijn voor eventuele verkeers- en 
parkeerhinder in de omgeving.

8. Overige aandachtspunten: visuele hinder, bodemverontreiniging (B) en 
luchtverontreiniging (L)

Het aspect visueel hinder is een indicator voor de visuele inpasbaarheid van activiteiten. Zo hebben 
hoge omvangrijke bedrijfsbouwwerken index 3 en kleine(re) kantoorgebouwen index 1. De bepaling 
van de index is subjectief en niet eenduidig. Het betreft alleen een signaalfunctie.

De index voor bodemverontreiniging (B) kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van toelaatbare 
inrichtingen op gevoelige gronden, zoals bodembeschermingsgebieden. Deze index is opgenomen 
als een activiteit een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft, bijvoorbeeld door 
calamiteiten, incidenten of 'sluimerende' lekkages.

De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in een richtafstand die bij 
voorkeur tot woningen (of andere gevoelige locaties) in acht genomen zou moeten worden. Toch 
kan de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht in planologisch opzicht relevant zijn. Denk 
aan neerslag van geëmitteerde schadelijke stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora; 
bijvoorbeeld verzurende stoffen op natuurgebieden en zware metalen op groentes. Bij het gebruik 
van ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw doen zich in de praktijk 
regelmatig problemen voor met de afstand tot woningen. Bij activiteiten waar dit mogelijk relevant 
is, is de letter L van 'luchtverontreiniging' opgenomen.

9. Gebruikte afkortingen 

De volgende afkortingen worden in de lijsten gebruikt, in aanvulling op de hiervoor genoemde en 
verklaarde afkortingen:

- : niet van toepassing of niet relevant

< : kleiner dan

> : groter

= : gelijk aan

cat. : categorie

e.d. : en dergelijke

kl. : klasse

n.e.g. : niet elders genoemd

o.c. : opslagcapaciteit
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p.c. : productiecapaciteit

p.o. : productieoppervlak

b.o. : bedrijfsoppervlak

v.c. : verwerkingscapaciteit

u : uur

d : dag

w : week

j : jaar
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' met identificatienummer 
NL.IMRO.0222.SgB002-0002 van de gemeente Doetinchem;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aangebouwd bijbehorend bouwwerk

een bijbehorend bouwwerk dat met minimaal één gevel tegen de gevel van het hoofdgebouw is 
gebouwd. Dit op een zodanige wijze dat een rechtstreekse - voor mensen toegankelijke - interne 
verbinding tussen beide gebouwen mogelijk is;

1.6  aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

een beroep en/of bedrijf, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend waarbij de woning in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en waarbij het beroep en/of bedrijf een ruimtelijke 
uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is (zie Bijlage 2);

1.7  achtererfgebied

erf achter de met het aangrenzende openbaar toegankelijke gebied evenwijdig gelegen lijn, die het 
hoofdgebouw raakt:

a. aan een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op 1 m achter het snijpunt 
met de voorgevel, en

b. aan een openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op het snijpunt met de achtergevel;

1.8  agrarische bedrijvigheid

bedrijvigheid, geheel of overwegend gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van agrarische 
producten, zoals het telen van gewassen, het houden en/of fokken van dieren, waaronder 
productiegerichte paardenhouderijen;

1.9  antennedrager

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
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1.10  archeologisch deskundige

de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en wethouders 
aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg;

1.11  archeologische verwachting

een gebied met een daaraan toegekende hoge, middelmatige of lage archeologische verwachting 
in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van 
menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.12  archeologische waarde

een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en 
studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten 
uit het verleden;

1.13  archeologisch onderzoek

een onderzoek gericht op het opsporen, waarderen en/of behouden van archeologische resten, al 
dan niet ex-situ, conform de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg. Het onderzoek 
moet worden verricht door een dienst, bedrijf of instelling, gecertificeerd conform artikel 5.1 van de 
Erfgoedwet en werkend volgens de geldende kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

1.14  autobox

zie garagebox;

1.15  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.16  bebouwingspercentage

een percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft dat maximaal mag 
worden bebouwd met gebouwen en andere bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.17  bed & breakfast

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening, gericht op het bieden 
van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Hieronder wordt niet verstaan 
overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden 
werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;

1.18  bedrijf

een zelfstandige productie-eenheid;

1.19  bedrijfswoning (dienstwoning)

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, uitsluitend bedoeld voor (het huishouden van) 
een persoon en zijn gezin, van wie de huisvesting daar in verband met de bestemming 
noodzakelijk is;
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1.20  beperkt kwetsbaar object

object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.21  bestaand

op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan legaal aanwezig of op grond van 
een vergunning toegestaan;

1.22  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.23  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.24  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw of ander bouwwerk, met een 
dak;

1.25  boeiboord

opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal;

1.26  bos

elk terrein waarop bosbouw wordt uitgeoefend, zijnde het geheel van bedrijfsmatige handelingen 
en activiteiten gericht op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van bestaande en nieuwe 
bossen ten behoeve van één of meer van de volgende functies en aspecten: natuur, houtproductie, 
landschap, milieu, waaronder begrepen waterhuishouding, en recreatie;

1.27  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk;

1.28  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.29  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.30  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;
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1.31  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.32  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.33  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden;

1.34  dagrecreatie

recreatie in de vorm van:

a. extensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en 
landschapsbeleving zoals wandelen en fietsen;

b. intensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig aantrekken van 
(grote) groepen mensen zoals een attractiepark en een dierentuin;

1.35  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ter verkoop), verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.36  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van op publiek gerichte diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al 
dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen (dus geen kantoor);

1.37  dierenverblijf

een dierenverblijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

1.38  druiplijn

onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft, bijvoorbeeld een rieten dak;

1.39  erker

een erker of een uitgebouwd venster is een in plattegrond recht-, drie-, veelhoekige of halfronde 
uitbreiding van een ruimte in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open verbinding staat 
met de bedoelde ruimte. De buitenzijde bestaat uit (een borstwering en) raamconstructies 
(wanden die grotendeels bestaan uit glas);

1.40  erf

al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van dat gebruik van dat gebouw en het plan deze 
inrichting niet verbiedt;
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1.41  evenement

periodieke en/of incidentele manifestaties van meerdere dagen zoals concerten, festivals, 
kermissen, volksfeesten, stadsfeesten, circussen, sportmanifestaties e.d.;

1.42  escortbedrijf

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte 
wordt uitgeoefend;

1.43  functioneel verbonden

huisvesting in verband met mantelzorg wordt in dit plan aangemerkt als functioneel verbonden met 
het hoofdgebouw, een en ander zoals bedoeld in artikel 1, lid 4 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor);

1.44  garagebedrijf

herstelinrichting voor motorvoertuigen, al dan niet met een verkooppunt voor motorbrandstoffen;

1.45  garagebox (autobox)

een zelfstandig bouwwerk, niet direct behorend bij een woning, voor het stallen van een auto of 
ander voertuig;

1.46  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.47  geluidsgevoelig object

woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.48  gestapelde woning

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 
omvat, al dan niet met de daarbij behorende bergingen;

1.49  gevellijn

de als zodanig aangeduide lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd;

1.50  grote lawaaimaker

een inrichting die is aangewezen in onderdeel D, Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht;

1.51  hoofdgebouw

gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
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1.52  horeca categorie 1

het bedrijfsmatig verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en/of het 
bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf; de volgende specifieke vormen worden onder horeca 
categorie 1 begrepen:

a. dagzaak: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en 
niet-alcoholische dranken en etenswaren, beide voor consumptie ter plaatsen en waarvan de 
openingstijden grotendeels overeenkomen met die van een winkel;

b. hotel: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als 
nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of alcoholische en niet-alcoholische 
dranken voor consumptie ter plaatse;

c. pension: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies voor langere tijd 
met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of alcoholische en 
niet-alcoholische dranken aan de logerende gasten;

d. restaurant: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor 
consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en 
niet-alcoholische dranken aan de gasten;

e. snackbar/cafetaria: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van etenswaren 
al dan niet voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en 
niet-alcoholische dranken;

1.53  horeca categorie 2

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen dranken en voedsel waarbij het doen 
beluisteren van muziek een wezenlijk onderdeel vormt; de volgende specifieke vormen worden 
onder horeca categorie 2 begrepen:

a. bar/café: een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek/bardancing, dat tot hoofddoel heeft het 
verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken en etenswaren, beide voor 
consumptie ter plaatse;

b. nachtbar: een bar die met name na middernacht is geopend; 
c. discotheek/bardancing: een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van alcoholische 

en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, waarbij het doen beluisteren van 
overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk 
onderdeel vormen;

1.54  horeca categorie 3

het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en verstrekken van ter plaatse te nuttigen 
voedsel en dranken; de volgende specifieke vormen worden onder horeca categorie 3 begrepen:

a. zalencentrum/partycentrum: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het ter beschikking 
stellen van ruimte(n) voor onder andere feesten en andersoortige bijeenkomsten waarbij aan 
de gasten alcoholische en niet-alcoholische dranken, etenswaren en/of maaltijden worden 
verstrekt;

b. congrescentrum: een horecabedrijf waarin ten minste één grote zaal is voor het houden van 
bijeenkomsten, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische 
dranken, etenswaren en/of maaltijden aan de gasten;

1.55  instellingen voor cultuur en ontspanning

culturele voorzieningen en voorzieningen voor ontspanning, waaronder dagrecreatie, of een 
combinatie daarvan;
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1.56  kantoor

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of uitsluitend in ondergeschikte 
mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.57  kleine windturbine

een windturbine om energie op te wekken, deze staat op het maaiveld;

1.58  kwetsbaar object

object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.59  lessenaarsdak

een dakvorm die bestaat uit uitsluitend één dakvlak of dakschild, dat onder een zekere helling is 
aangebracht;

1.60  luifel

een afdak met een diepte van meer dan 0,75 m, bevestigd aan de gevel van een gebouw zonder 
directe verbinding met de grond;

1.61  maaiveld

bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;

1.62  maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke voorzieningen evenals voorzieningen voor 
openbare dienstverlening, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte detailhandel en 
horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.63  mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks 
voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van 
huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, 
wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan 
worden aangetoond;

1.64  mini windturbine

een windturbine om windenergie op te wekken, deze staat op het dak van een gebouw;

1.65  mogelijkheden voor ontmoeting

terrassen, standplaatsen voor de ambulante handel, weekmarkten, rommelmarkten, braderieën, 
stadspromotionele activiteiten en andere vergelijkbare activiteiten niet zijnde evenementen;

1.66  naar de weg gekeerde bouwgrens (voorgevelrooilijn)

een lijn van een bouwvlak, gekeerd naar de weg, die niet door gebouwen mag worden 
overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten;
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1.67  onderbouw

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder 
dan 1,20 m boven peil is gelegen;

1.68  ondergronds bouwwerk

een bouwwerk of een gedeelte van een bouwwerk, dat zich geheel onder het niveau van het 
maaiveld bevindt en daarmee niet gelijk ligt of erboven uit steekt;

1.69  openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, maar ook 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar toegankelijk gebied dat voor 
publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de 
ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.70  openbare dienstverlening

dienstverlening door een overheids- of een semi-overheidsinstelling;

1.71  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden;

1.72  overkapping

een bouwwerk met een open constructie;

1.73  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 
direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.74  peil
a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 

hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang vermeerderd met 0,30 m;
b. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 

hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. als in of op het water wordt gebouwd: het gemiddeld waterpeil ter plaatse;
d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: het hoogste punt van het aansluitende afgewerkte 

bouwperceel (incidentele verhogingen niet meegerekend);

1.75  perifere detailhandel

detailhandel in de volgende categorieën:

a. keukens, badkamers, sanitair en tegels;
b. tuinmeubelen;
c. woninginrichtingsartikelen (zoals meubelen, woontextiel en slaapkamerinrichting);
d. woningstoffering (zoals gordijnen, parket, laminaat en houtvloeren);
e. bouwmarkten, tuincentra, meubel- annex woontextielzaken en/of woonwarenhuizen;
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1.76  raamprostitutie

een vorm van prostitutie, waarbij de werving van klanten geschiedt door een prostituee, die door 
houding, gebaren, kleding of anderszins vanuit een vitrine de aandacht op zich vestigt en waarbij 
de seksuele handelingen in een voor het publiek besloten ruimte plaatsvinden;

1.77  reclamezuil

een rechtopstaand bouwwerk geen gebouw zijnde dat aanmerkelijk hoger is dan breed voor de 
uiting van reclame;

1.78  rijbaan

elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van fietspaden;

1.79  (rij)wegen

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin gelegen 
bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

1.80  ruimtelijke uitwerking

de aard, de omvang, de intensiteit, maar ook de ruimtelijke uitstraling van het gebruik en/of de 
functie van gronden en/of bouwwerken;

1.81  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:

a. een seksbioscoop;
b. een seksautomatenhal;
c. een sekstheater;
d. een parenclub; 
e. een (raam)prostitutiebedrijf, waaronder ook begrepen een erotische massagesalon;

al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een sekswinkel.

Thuisprostitutie en een escortbedrijf vallen niet onder het begrip seksinrichting.

1.82  straatmeubilair

bij of op de weg behorende bouwwerken zoals verkeersgeleiders, abri's, zitbanken, reclamezuilen, 
bloembakken, ondergrondse vuilcontainers en cocons van vuilcontainers;

1.83  speelautomaat

een toestel, als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet op de kansspelen;

1.84  speelautomatenhal

een inrichting, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid onder b van de Wet op de kansspelen;
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1.85  supermarkt

een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van voedings- en 
genotmiddelen en dagelijkse levensbenodigdheden in een algemeen assortiment, in de vorm van 
een zelfbedieningszaak, waarbij de verkoopvloeroppervlakte minimaal 300 m2 bedraagt;

1.86  terrasinrichting

bij een terras behorende (semi-permanente) bouwwerken zoals terrasschermen, parasols en 
vlonders;

1.87  thuisprostitutie

een vorm van prostitutie, waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt op het woonadres van de 
prostituee en waarbij ook uitsluitend door deze prostituee op dit adres wordt gewerkt als 
prostituee;

1.88  tijdelijke woonunit

een demontabel en/of relatief eenvoudig verwijderbaar gebouw voor huisvesting voor mantelzorg 
onder welke benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik als woonunit wordt aangemerkt, 
bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van woon-, dag- en/of nachtverblijf;

1.89  toegangspartij

een toegangspartij of een uitgebouwde toegang is een uitbreiding van de toegangsruimte (hal) van 
een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en al dan niet in open verbinding staat met die ruimte;

1.90  verblijfsrecreatie

vormen van vrijetijdsbesteding waarbij ook in overnachtingsmogelijkheden is voorzien;

1.91  vliering

bergruimte onder het dak en niet voor bewoning geschikt;

1.92  volumineuze detailhandel

detailhandel in volumineuze goederen;

1.93  volumineuze goederen

goederen waarvoor, voor de tentoonstelling of opslag ervan, een grote vloeroppervlakte nodig is: 
auto's, boten, caravans, landbouwvoertuigen en aanverwante voertuigen, motorfietsen, bromfietsen 
en fietsen of vergelijkbare goederen;

1.94  voorgevel

de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of als het een gebouw betreft met meer 
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;
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1.95  vrij beroep

een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of een hogere beroepsopleiding 
(zie lijst Bijlage 1);

1.96  vrijstaand bijbehorend bouwwerk

een bijbehorend bouwwerk, dat vrij van het hoofdgebouw gebouwd is en in functioneel opzicht 
geen deel uitmaakt van het hoofdgebouw;

1.97  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke 
huishouding, woonwagens niet inbegrepen;

1.98  woonfunctie

wonen in enge zin;

1.99  woonwagen

een voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een 
daartoe bestemd perceel is geplaatst;

1.100  woonwagenstandplaats

een kavel, waarop nutsvoorzieningen aanwezig zijn, bestemd voor het plaatsen van een 
woonwagen;

1.101  zolder

ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met veelal schuine daken en die in 
functioneel opzicht deel uitmaakt (uitmaken) van de daaronder gelegen bouwlaag of bouwlagen;

1.102  zorgwoning

een woning bestemd voor wonen met zorg voor mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of 
beperkingen aangewezen zijn op zorg en ondersteuning, ongeacht of deze door een professional, 
vrijwilliger of mantelzorger wordt verstrekt;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand van een bouwwerk tot een perceelsgrens

de kortste afstand tussen enig punt van een bouwwerk en een perceelsgrens, de overdekte 
gebouwgebonden buitenruimten (dakoverstekken) tot 0,75 m niet meegerekend;

2.2  de bebouwde oppervlakte van een perceel of ander terrein

de som van de oppervlakten van alle op een perceel of een ander terrein gelegen gebouwen en 
andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 1 m boven peil neerwaarts geprojecteerd en 
buitenwerks gemeten;

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4  de breedte van een bouwwerk

van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke 
scheidingsmuur, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of 
verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte;

2.5  de bruto-vloeroppervlakte (b.v.o.)

de som van de horizontale vloeroppervlakten van de bouwlagen, met inbegrip van de daarbij 
behorende kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, buitenwerks gemeten;

2.6  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
bij een 'half-ronde' of anderszins gebogen kapvorm, wordt de dakhelling berekend als de hoek 
tussen de lijn die de goothoogte en het hoogste punt van het bouwwerk verbindt ten opzichte van 
het horizontale vlak; 

2.7  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen; bij 
afgeknotte schilddaken is de onderste goothoogte maatgevend, onder de voorwaarde dat de 
dakhelling van alle dakvlakken maximaal 60° is;

2.8  de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;

2.9  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; de inhoud van een eventueel 
ondergronds bouwwerk niet meegerekend;
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2.10  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk;

2.11  de oppervlakte van een overkapping

tussen de rand van het dakvlak, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.12  de verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.)

de som van de horizontale vloeroppervlakten van ruimten die rechtstreeks ten dienste staan van de 
detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn (kantoren, magazijnen en overige 
dienstruimten worden hieronder niet begrepen), binnenwerks gemeten;

2.13  de vloeroppervlakte van een woning

de som van de horizontale vloeroppervlakten van de voor bewoning bestemde vertrekken van een 
woning, waaronder mede moeten worden verstaan keukens, slaapvertrekken, gangen, toiletten, 
bad- en doucheruimten, zolders en vlieringen welke gebruikt worden als berging, maar ook 
inpandige of aangebouwde bergingen die op grond van het bestemmingsplan verbouwd mogen 
worden tot woonruimte, binnenwerks gemeten;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische bedrijvigheid;
b. extensieve dagrecreatie;
c. fiets- en wandelpaden en verhardingen, niet zijnde parkeervoorzieningen;
d. instandhouding van aanwezige cultuurhistorische en visueel-landschappelijke abiotische 

waarden;
e. natuurontwikkeling, ter plaatse van de aanduiding 'natuur';
f. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
g. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten 
dienste van de bestemming 'Agrarisch' worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde:

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op de gronden met de bestemming 
'Agrarisch' gelden de navolgende bepalingen:

a. het oprichten van kuilvoerplaatsen, tunnelkassen, windturbines, mestopslag, dierenverblijven 
en silo's is niet toegestaan;

b. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:

1. erf- en terreinafscheidingen maximaal 1,2 m bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare 

bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
d. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 

hectare bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2, nadere eisen 
stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.
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3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Kleine gebouwen voor niet-bedrijfsmatige agrarische activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 voor 
het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals schuilplaatsen en 
voederbergingen, niet behorende bij een bedrijfsmatig uitgeoefend (agrarisch) bedrijf, onder 
voorwaarden dat:

a. de aanvrager beschikt over ten minste 1 ha aaneengesloten onbebouwde agrarische gronden 
voor het houden van (huis)dieren, in welk geval ten hoogste één hiervoor bedoeld gebouw mag 
worden gebouwd;

b. daardoor het landschap en het natuurlijk milieu van de omgeving niet onevenredig worden 
aangetast;

c. daarbij, als mogelijk is, ruimtelijk zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande bebouwing;
d. het bouwwerk geen dierenverblijf is;
e. de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 40 m2 mag bedragen, waarvan ten hoogste 30 

m2 als stal en ten hoogste 10 m2 als opslag mag worden gebruikt;
f. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen;
g. de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen;
h. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

3.4.2  Hoogte erf- en terreinafscheidingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 sub c 
voor het bouwen van erf- of terreinafscheidingen tot een hoogte van 2 m, onder voorwaarden dat:

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende 
beschaduwing en gebruiksmogelijkheden van die percelen;

b. daardoor geen overwegend ondoorzichtige afscheidingen ontstaan;
c. als de afscheiding grenst aan grond met de bestemming 'Verkeer', hierdoor geen 

verkeersonveilige situatie ontstaat.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Volkstuincomplex

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 sub a en 
in lid 3.2 voor het toestaan van een volkstuincomplex, onder voorwaarden dat:

a. bij een volkstuin met een oppervlakte van minder dan 75 m2 geen gebouwen zijn toegestaan;
b. bij een volkstuin met een oppervlakte van 75 m2 of meer de bebouwingsoppervlakte per 

volkstuin maximaal 6 m2 mag bedragen;
c. de bouwhoogte van gebouwen maximaal 2,5 m mag bedragen;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 1 m mag bedragen;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.
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Artikel 4  Bedrijf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven, met dien verstande dat:
1. bedrijven met bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen 

in de Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijven (Bijlage 3) zijn toegestaan, met 
uitzondering van zelfstandige kantoor-, detailhandel- en horecabedrijven;

2. een metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten uitsluitend 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf';

3. detailhandel in motorbrandstoffen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt 
motorbrandstoffen zonder lpg' en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' en detailhandel 
en horeca ondergeschikt en verbonden aan de verkoop van motorbrandstoffen, met dien 
verstande dat het verkoopvloeroppervlak maximaal 50 m2 mag zijn;

4. een bouwbedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding 'bouwbedrijf' is toegestaan;

5. de hoofdactiviteit van het bedrijf minimaal 50% van de bruto-vloeroppervlakte beslaat;
b. kantoor, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 50% van de bruto-vloeroppervlakte van 

het in sub a genoemde bedrijf;
c. detailhandel in ter plaatse geproduceerde goederen, uitsluitend ten dienste van en voor 

maximaal 10% van de bruto-vloeroppervlakte van het in sub a genoemde bedrijf, met een 
maximum van 200 m2;

d. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan het in 
sub a genoemde bedrijf;

e. hoveniersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hovenier';
f. kwekerij voor perkplanten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sierteelt';
g. aannemersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

aannemersbedrijf';
h. huisartsenpraktijk, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

huisartsenpraktijk';
i. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
j. gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf - woning uitsterfregeling';
k. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Bedrijf' worden gebouwd.

4.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduidingen  'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' en 'maximum 

goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum bebouwingspercentage' gelden de 
weergegeven maten;
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c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een bedrijfswoning gelden de regels zoals 
vermeld in de leden 27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' 
met dien verstande dat het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is 
toegestaan;

d. in afwijking van het bepaalde in sub a is buiten het bouwvlak, alleen ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping', een overkapping toegestaan met een 
maximum goot- en bouwhoogte van 5 m.

4.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; 
als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt 
geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen bij een bedrijfswoning maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) 

de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 
lid 4.2.2 bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen;

d. een vulpunt voor lpg is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg'.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.2, op gronden 
met de bestemming 'Bedrijf' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

4.4  Afwijken van de bouwregels

4.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
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worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden;
g. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

4.4.2  Toegangspartijen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 sub a 
voor het bouwen van een toegangspartij buiten het bouwvlak, onder voorwaarden dat:

a. de toegangspartij wordt aangebouwd aan de voorgevel van het hoofdgebouw;
b. de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 3 m mag bedragen mits 

een strook van minimaal 5 m tussen de voorzijde van de toegangspartij en de naar de weg 
gekeerde bouwperceelsgrens onoverdekt/onoverbouwd blijft;

c. de toegangspartij maximaal 25% van de breedte van de voorgevel mag bedragen waaraan de 
toegangspartij wordt aangebouwd;

d. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

4.4.3  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden.

4.4.4  Andere bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 sub a 
voor het bouwen van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten, dat niet is vermeld in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven (Bijlage 3), onder voorwaarden dat:

a. de ter plaatse maximaal toelaatbare categorie niet wordt overschreden;
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen is 

met de op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en dat dit indien 
nodig middels een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is aangetoond;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging.
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4.4.5  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

4.5  Specifieke gebruiksregels

4.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, 
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een 
aan huis gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits 
voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

4.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

4.5.3  Gebruik bedrijfswoning als burgerwoning (uitsterfregeling)
1. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - woning uitsterfregeling' 

kan de woning worden gebruikt als burgerwoning;
2. Het recht als bedoeld in lid 1 vervalt, zodra uit de administratie van Basisregistratie Personen 

(BRP) blijkt, dat de woning een jaar lang onafgebroken geen woonfunctie heeft gehad.

4.6  Afwijken van de gebruiksregels

4.6.1  Andere bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 sub a 
voor het toestaan van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten, dat niet is vermeld in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven (Bijlage 3), onder voorwaarden dat:

a. de ter plaatse maximaal toelaatbare categorie niet wordt overschreden;
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen is 

met de op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en dat dit indien 
nodig middels een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is aangetoond;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging.

4.6.2  Detailhandel

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 sub c 
voor het toestaan van maximaal 100% detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'detailhandel', onder voorwaarde dat:

a. het plan waarvoor de afwijking moet worden verleend voldoet aan de ruimtelijk relevante 
voorwaarden uit het gemeentelijke detailhandelsbeleid, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 
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18 juli 2013 (Bijlage 5), met dien verstande dat wanneer dit beleid gedurende de planperiode 
wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging; 

b. een supermarkt niet is toegestaan;
c. de logistieke afwikkeling op eigen terrein plaats vindt of blijft plaats vinden;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging.

4.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

4.7  Wijzigingsbevoegdheid

4.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en/of in 
de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.

4.7.2  Verplaatsing bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 4.1 sub i meewerken aan de 
verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning, onder voorwaarden dat:

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

b. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
c. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

d. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. de bouwregels in lid 4.2.2 gelden.
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4.7.3  Nieuwe bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 4.1 sub i de bouw van een 
nieuwe bedrijfswoning mogelijk maken, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe bedrijfswoning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de bedrijfstechnische noodzaak voor de woning wordt aangetoond;
c. per bouwperceel maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
f. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

g. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
h. de bouwregels in lid 4.2.2 gelden.
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Artikel 5  Bedrijf - Nutsvoorziening

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten ten behoeve van het openbaar nut;
b. nutsvoorzieningen, waaronder gasdruk-, meet- en regelstations, transformatoren en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;
c. zend- en ontvangstinstallatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'zend-/ontvangstinstallatie';
d. instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 

'cultuurhistorische waarden';
e. wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de 

waterhuishouding;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Bedrijf - Nutsvoorziening' worden gebouwd.

5.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten.

5.3  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

5.3.1  Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

5.3.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 5.3.1 is niet van toepassing op:

a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. het normale onderhoud betreffen;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of 

aanschrijving van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die als gevolg van een calamiteit verloren zijn gegaan;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen 

omgevingsvergunning voor het aspect bouwen is vereist.

5.3.3  Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.3.1 wordt slechts verleend als:

a. de bestaande architectonische, cultuurhistorische en beeldbepalende kwaliteit niet worden 
aangetast;
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b. op basis van technische en economische overwegingen de instandhouding van het bouwwerk 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd;

c. als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen op basis van 
het gestelde in sub a, wordt een stedenbouwkundig - cultuurhistorisch deskundige om advies 
gevraagd.
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Artikel 6  Bedrijventerrein

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' bedrijven met bijbehorende 

bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten voor 
bedrijventerreinen (Bijlage 6) zijn toegestaan met uitzondering van grote lawaaimakers en 
zelfstandige kantoor-, detailhandel- en horecabedrijven;

2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' bedrijven met bijbehorende 
bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
voor bedrijventerreinen (Bijlage 6) zijn toegestaan met uitzondering van grote 
lawaaimakers en zelfstandige kantoor-, detailhandel- en horecabedrijven;

3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' bedrijven met bijbehorende 
bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
voor bedrijventerreinen (Bijlage 6) zijn toegestaan met uitzondering van grote 
lawaaimakers en zelfstandige kantoor-, detailhandel- en horecabedrijven;

4. volumineuze detailhandel;
5. verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' en detailhandel en horeca ondergeschikt en 
verbonden aan de verkoop van motorbrandstoffen, met dien verstande dat het 
verkoopvloeroppervlak maximaal 50 m2 mag zijn;

6. de hoofdactiviteit van het bedrijf minimaal 50% van de bruto-vloeroppervlakte beslaat;
b. kantoor, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 50% van de bruto-vloeroppervlakte van 

de in sub a genoemde bedrijven;
c. detailhandel in ter plaatse geproduceerde goederen, uitsluitend ten dienste van en voor 

maximaal 10% van de bruto-vloeroppervlakte van de in sub a genoemde bedrijven, met een 
maximum van 200 m2;

d. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan de in 
sub a genoemde bedrijven;

e. paramedische zorg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijventerrein - paramedische zorg';

f. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
g. verkeer, verblijf;
h. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
i. groen- en nutsvoorzieningen, waarbij beplanting in ieder geval ter plaatse van de op de 

plankaart voorkomende aanduiding 'groen' is toegelaten;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Bedrijventerrein' worden gebouwd.

6.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 
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bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens moet minimaal 3 m bedragen;
d. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een bedrijfswoning gelden de regels zoals 

vermeld in lid 27.2.3 sub a, c en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met 
dien verstande dat het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is 
toegestaan.

6.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:

1. speeltoestellen bij een bedrijfswoning maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) 

de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 
lid 6.2.2 bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6.2, op gronden 
met de bestemming 'Bedrijventerrein' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

6.4  Afwijken van de bouwregels

6.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 sub c 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken tot op de zijdelingse 
bouwperceelsgrens binnen het bouwvlak, onder voorwaarden dat:

a. dit vanuit brandpreventief opzicht aantoonbaar geen problemen geeft en met het oog daarop 
vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de brandweer;

b. de ruimtelijk uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

f. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.
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6.4.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m mag bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijk uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

6.4.3  Toegangspartijen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 sub a 
voor het bouwen van een toegangspartij buiten het bouwvlak, onder voorwaarden dat:

a. de toegangspartij wordt aangebouwd aan de voorgevel van het hoofdgebouw;
b. de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 3 m mag bedragen mits 

een strook van minimaal 5 m tussen de voorzijde van de toegangspartij en de naar de weg 
gekeerde bouwperceelsgrens onoverdekt/onoverbouwd blijft;

a. de toegangspartij maximaal 25% van de breedte van de voorgevel mag bedragen waaraan het 
bijbehorend bouwwerk wordt aangebouwd;

b. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

6.4.4  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden.

6.4.5  Andere bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 sub a 
voor het toestaan van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten dat niet is vermeld in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen (Bijlage 6), onder voorwaarden dat:

a. de ter plaatse maximaal toelaatbare categorie niet wordt overschreden;
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen is 

met de op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en dat dit indien 
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nodig middels een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is aangetoond;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.
e. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging.

6.4.6  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

6.5  Specifieke gebruiksregels

6.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, 
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een 
aan huis gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits 
voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1 van de bestemming 'Wonen'.

6.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

6.6  Afwijken van de gebruiksregels

6.6.1  Andere bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 sub a 
voor het toestaan van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten dat niet is vermeld in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen (Bijlage 6), onder voorwaarden dat:

a. de ter plaatse maximaal toelaatbare categorie niet wordt overschreden;
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen is 

met de op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en dat dit indien 
nodig middels een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is aangetoond;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.
e. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging.

6.6.2  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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6.7  Wijzigingsbevoegdheid

6.7.1  Verplaatsing bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 6.1 sub f meewerken aan de 
verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning, onder voorwaarden dat:

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

b. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
c. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

d. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. de bouwregels in lid 6.2.2 gelden.
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Artikel 7  Bos

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos;
b. instandhouding van voorkomende natuur- en landschapswaarden;
c. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
d. extensieve dagrecreatie, voor zover de onder b bedoelde waarden niet onevenredig worden 

aangetast;
e. fiets- en wandelpaden, voor zover de onder b bedoelde waarden niet onevenredig worden 

aangetast;
f. kunstobjecten;
g. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Bos' worden gebouwd.

7.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. de oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per hectare 

bedragen.

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.2, op gronden 
met de bestemming 'Bos' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de bouwhoogte van bouwwerken;
b. de afmetingen van bouwwerken;
c. het aantal en de situering van bouwwerken;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

7.4  Afwijken van de bouwregels

7.4.1  Materieelberging

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.1 voor 
het bouwen van een materieelberging of een vergelijkbaar gebouw, onder voorwaarden dat:

a. de noodzaak van een materieelberging of een vergelijkbaar gebouw voor het doelmatig 
uitvoeren van werkzaamheden voor de bestemming 'Bos' is aangetoond;

b. het oppervlakte van het gebouw maximaal 150 m2 mag bedragen;
c. de goothoogte van het gebouw maximaal 6 m mag bedragen;
d. de bouwhoogte van het gebouw maximaal 8 m mag bedragen;
e. de natuurwaarden en/of landschapswaarden van de betreffende gronden niet onevenredig 

worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet 
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onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
f. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
g. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.

7.4.2  Verlichting en kunstobjecten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.2 sub a 
voor de bouwhoogte van verlichting tot 6 m en voor kunstobjecten tot 10 m, onder voorwaarden 
dat:

a. de natuurwaarden en/of landschapswaarden van de betreffende gronden niet onevenredig 
worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.

7.5  Afwijken van de gebruiksregels

7.5.1  Hondentraining

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 en lid 7.2 
voor het trainen van honden, onder voorwaarden dat:

a. de natuurwaarden van de betreffende gronden niet onevenredig worden aangetast, dan wel dat 
de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
verkleind;

b. uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
c. de bouwhoogte maximaal 2 m mag bedragen;
d. de totale oppervlakte van bouwwerken maximaal 20 m2 mag bedragen;
e. de oppervlakte niet meetelt met de in lid 7.2.2 sub b genoemde oppervlaktenorm;
f. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.

7.5.2  Mountainbikeroute, trimbaan e.d.

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 voor het 
gebruik van gronden voor mountainbikeroutes, trimbanen en dergelijke, onder voorwaarden dat:

a. de natuurwaarden van de betreffende gronden niet onevenredig worden aangetast, dan wel dat 
de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
verkleind;

b. uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
c. de bouwhoogte maximaal 2 m mag bedragen;
d. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.

7.5.3  Parkeervoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 voor de 
aanleg van een parkeervoorziening, onder voorwaarden dat:

a. een parkeervoorziening noodzakelijk is voor de recreatieve mogelijkheden die de bestemming 
'Bos' biedt;

b. het oppervlakte van de voorziening maximaal 4% van de totale oppervlakte met de 
bestemming 'Bos' mag bedragen;

c. de parkeervoorziening geen onevenredige afbreuk doet aan de flora en fauna ter plaatse;
d. de onder lid 7.1, sub b bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast;
e. geen onevenredige hinder ontstaat voor de omgeving door toename van het aantal 

verkeersbewegingen;
f. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.
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7.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

7.6.1  Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Bos' de 
navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen van en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van 

gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur.

7.6.2  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;

b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning waarin de te beschermen waarden 

al zijn meegewogen.

7.6.3  Advies

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
advies in bij een ter zake deskundige.

 190 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



Artikel 8  Centrum

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, niet zijnde detailhandel in de vorm van een supermarkt;
b. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt', met dien verstande dat 

de verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande 
verkoopvloeroppervlakte;

c. dienstverlening;
d. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van voorzieningen voor een 24-uurs 

begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden;

e. maatschappelijke voorzieningen, voor 24-uurs begeleidwonen met zorgplekken voor dak- of 
thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - zorgplaatsen', met dien verstande dat het 
aantal zorgplekken maximaal 10 bedraagt;

f. instellingen voor cultuur en ontspanning, niet zijnde attractieparken, seksinrichtingen of 
casino's/speelautomatenhallen;

g. detailhandel is uitgesloten ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten';
h. horeca categorie 1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
i. horeca categorie 1 en horeca categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot 

en met categorie 2';
j. horeca categorie 1 en horeca categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van horeca - 4';
k. horeca in de vorm van een dagzaak, restaurant en/of snackbar/cafetaria, uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1';
l. horeca in de vorm van een dagzaak, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van horeca - 5';
m. horeca in de vorm van een bar/café, discotheek/bardancing, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 6';
n. kantoren, met een maximum bruto-vloeroppervlakte van 500 m2 per perceel, uitsluitend ter 

plaatste van de aanduiding 'kantoor';
o. sportscholen, uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'sportschool';
p. instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 

'cultuurhistorische waarden';
q. onderdoorgang ten behoeve van de aansluitende bestemming 'Verkeer' ter plaatse van de 

aanduiding 'onderdoorgang';
r. bestaande woningen;
s. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
t. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Algemeen

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Centrum' worden gebouwd.
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8.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte', 'maximum goothoogte', 'maximum 

bouwhoogte', 'maximum bebouwingspercentage', gelden de weergegeven maten;
c. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel op of maximaal 1 m achter de naar de weg gekeerde 

bouwgrens te worden geplaatst;
d. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 

27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

8.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. terrrasmeubilair maximaal 4 m bedragen;
2. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
3. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
4. brandtrappen, antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

8.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 8.2, op gronden 
met de bestemming 'Centrum' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

8.4  Afwijken van de bouwregels

8.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;

 192 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

8.4.2  Hoofdgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.2 sub c 
voor het bouwen van hoofdgebouwen op een afstand meer dan 1 m achter de naar de weg 
gekeerde bouwgrens, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

8.4.3  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

8.4.4  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1, sub r 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de nieuwe woning is toegestaan op de eerste verdieping of hoger, hiervan kan alleen worden 

afgeweken als op de begane grond een andere centrumfunctie genoemd in artikel 8.1, 
aantoonbaar economisch niet haalbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. de bouwregels in lid 8.2.2 gelden.

8.4.5  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.
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8.4.6  Uitbreiding supermarkt

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.1 opgenomen verbod 
en de uitbreiding van een supermarkt toestaan, onder voorwaarden dat:

a. de vloeroppervlakte van de supermarkt na uitbreiding voldoet aan de maatvoeringen (individueel 
en per gebied), zoals opgenomen in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 22 februari 2018 (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de supermarkt na uitbreiding ook voor het overige past in het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid, zoals opgenomen in bovengenoemde visie;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.

8.5  Specifieke gebruiksregels

8.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de 
voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1 van de bestemming 'Wonen'.

8.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

8.5.3  Verbod dak- en thuislozenvoorziening

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het plan. 
Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik als voorziening voor 24 uurs 
begeleidwonen met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of 
justitieel verleden.

8.5.4  Bijbehorende bouwwerken - Zelfstandige functie

Het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor een zelfstandige functie op gronden met de 
bestemming 'Centrum' is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
centrum - zelfstandige functie';

8.6  Afwijken van de gebruiksregels

8.6.1  Dak- en thuislozenvoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.5.3 genoemde 
gebruiksverbod voor de realisatie van een 24 uurs begeleidwonenvoorziening voor dak- of 
thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden onder voorwaarden dat:

a. het voornemen om een dergelijke voorziening te realiseren passend is binnen de regiovisie 
'Opvang en Bescherming in de Achterhoek', zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 
6 december 2017 (Bijlage 8), met dien verstande dat wanneer deze visie gedurende de 
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planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;
b. een veiligheidsanalyse voor het bewuste gebruik is uitgevoerd;
c. een beheersplan voor het bewuste gebruik is opgesteld;
d. een convenant inzake het beheersplan tussen exploitant / eigenaar en gemeente is opgesteld 

en overeengekomen;
e. uit voorgaande documenten blijkt dat het beoogde gebruik qua aard en schaal passend is in 

de omgeving;
f. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
g. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
h. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

8.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1, sub r 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de nieuwe woning is toegestaan op de eerste verdieping of hoger, hiervan kan alleen worden 

afgeweken als op de begane grond een andere centrumfunctie genoemd in artikel 8.1, 
aantoonbaar economisch niet haalbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. de bouwregels in lid 8.2.2 gelden.

8.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

8.6.4  Uitbreiding supermarkt

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.1 opgenomen verbod 
en de uitbreiding van een supermarkt toestaan, onder voorwaarden dat:

a. de vloeroppervlakte van de supermarkt na uitbreiding voldoet aan de maatvoeringen (individueel 
en per gebied), zoals opgenomen in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 22 februari 2018 (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de supermarkt na uitbreiding ook voor het overige past in het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid, zoals opgenomen in bovengenoemde visie;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.
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8.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

8.7.1  Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

8.7.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 8.7.1 is niet van toepassing op:

a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. het normale onderhoud betreffen;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of 

aanschrijving van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die als gevolg van een calamiteit verloren zijn gegaan;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen 

omgevingsvergunning voor het aspect bouwen is vereist.

8.7.3  Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.7.1 wordt slechts verleend als:

a. de bestaande architectonische, cultuurhistorische en beeldbepalende kwaliteit niet worden 
aangetast;

b. op basis van technische en economische overwegingen de instandhouding van het bouwwerk 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd;

c. als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen op basis van 
het gestelde in sub a, wordt een stedenbouwkundig - cultuurhistorisch deskundige om advies 
gevraagd.  
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Artikel 9  Cultuur en ontspanning

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. instellingen voor cultuur en ontspanning, met uitzondering van attractieparken, 
seksinrichtingen en casino's;

b. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde 
bestemming;

c. dienstverlening, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde 
bestemming;

d. horeca, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming;
e. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
f. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Algemeen

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de 
bestemming 'Cultuur en ontspanning' worden gebouwd.

9.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' en 'maximum 

goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum bebouwingspercentage' gelden de 
weergegeven maten;

c. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel op of maximaal 1 m achter de naar de weg gekeerde 
bouwgrens te worden geplaatst;

d. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een bedrijfswoning gelden de regels zoals 
vermeld in lid 27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien 
verstande dat het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is 
toegestaan.

9.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. verlichting, vlaggenmasten, speeltoestellen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m 

bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.
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9.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 9.2, op gronden 
met de bestemming 'Cultuur en ontspanning' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

9.4  Afwijken van de bouwregels

9.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

9.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

9.4.3  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.
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9.5  Specifieke gebruiksregels

9.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden 
zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

9.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

9.6  Afwijken van de gebruiksregels

9.6.1  Verblijfsrecreatie bij scouting

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.1 sub a 
voor verblijfsrecreatie bij scouting, onder voorwaarden dat:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

b. de verblijfsrecreatie ondergeschikt is aan de gebruikelijke scoutingactiviteiten, niet zijnde 
verblijfsrecreatie;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

9.6.2  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

9.7  Wijzigingsbevoegdheid

9.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Cultuur en ontspanning' wijzigen in de bestemming 
'Wonen' en/of de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.

 199 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



9.7.2  Verplaatsing bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 9.1 sub e meewerken aan de 
verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning, onder voorwaarden dat:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

b. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
c. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

d. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. de bouwregels in lid 9.2.2 gelden.

9.7.3  Nieuwe bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 9.1 
sub e de bouw van een nieuwe bedrijfswoning mogelijk maken, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de bedrijfstechnische noodzaak voor de woning wordt aangetoond;
c. per bouwperceel maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
f. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

g. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
h. de bouwregels in lid 9.2.2 gelden.
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Artikel 10  Detailhandel

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, niet zijnde detailhandel in de vorm van een supermarkt;
b. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' waarbij de 

verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande verkoopvloeroppervlakte;
c. tuincentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum';
d. kas, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kas';
e. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
f. groothandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'groothandel';
g. dienstverlening, uitsluitend ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming;
h. bestaande woningen;
i. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

10.2  Bouwregels

10.2.1  Algemeen

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Detailhandel' worden gebouwd.

10.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 

27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

10.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

10.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 10.2, op gronden 
met de bestemming 'Detailhandel' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
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c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

10.4  Afwijken van de bouwregels

10.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

10.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

10.4.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 sub h 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;
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e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 10.2.2 gelden.

10.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

10.4.5  Uitbreiding supermarkt

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 10.1 opgenomen 
verbod en de uitbreiding van een supermarkt toestaan, onder voorwaarden dat:

a. de vloeroppervlakte van de supermarkt na uitbreiding voldoet aan de maatvoeringen (individueel 
en per gebied), zoals opgenomen in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 22 februari 2018  (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de supermarkt na uitbreiding ook voor het overige past in het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid, zoals opgenomen in bovengenoemde visie;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.

10.5  Specifieke gebruiksregels

10.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 
gesteld in lid 27.5.1 van de bestemming 'Wonen'.

10.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

10.6  Afwijken van de gebruiksregels

10.6.1  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 voor 
een galerie, een atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbare te stellen functie, onder 
voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

10.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 sub h 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

 203 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 10.2.2 gelden.

10.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

10.6.4  Uitbreiding supermarkt

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 10.1 opgenomen 
verbod en de uitbreiding van een supermarkt toestaan, onder voorwaarden dat:

a. de vloeroppervlakte van de supermarkt na uitbreiding voldoet aan de maatvoeringen (individueel 
en per gebied), zoals opgenomen in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 22 februari 2018 (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de supermarkt na uitbreiding ook voor het overige past in het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid, zoals opgenomen in bovengenoemde visie;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.

10.7  Wijzigingsbevoegdheid

10.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Detailhandel' wijzigen in de bestemming 'Wonen' 
en/of de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 11  Dienstverlening

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. dienstverlening;
b. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde 

bestemming;
c. bestaande woningen;
d. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

11.2  Bouwregels

11.2.1  Algemeen

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Dienstverlening' worden gebouwd.

11.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 

27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

11.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

11.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 11.2, op gronden 
met de bestemming 'Dienstverlening' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.
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11.4  Afwijken van de bouwregels

11.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

11.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

11.4.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.1 sub c 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 11.2.2 gelden.
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11.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

11.5  Specifieke gebruiksregels

11.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de 
voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

11.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

11.6  Afwijken van de gebruiksregels

11.6.1  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.1 voor het 
toestaan van een galerie, atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar te stellen 
functie, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

11.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.1 sub c 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 11.2.2 gelden.

11.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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11.7  Wijzigingsbevoegdheid

11.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Dienstverlening' wijzigen in de bestemming 'Wonen' 
en/of de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 12  Gemengd - 1

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven met bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen in 
de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 3) met detailhandel in ter plaatse geproduceerde 
goederen, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 10% van de bruto-vloeroppervlakte van 
het gevestigde bedrijf, met een maximum van 200 m2;

b. dienstverlening;
c. kantoren, met een maximum bruto-vloeroppervlakte van 500 m2 per perceel;
d. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan het gevestigde bedrijf;
e. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan de in 

sub a t/m d genoemde bestemming;
f. bestaande woningen;
g. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

12.2  Bouwregels

12.2.1  Algemeen

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Gemengd - 1' worden gebouwd.

12.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 

27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

12.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) 

de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 
lid 12.2.2 bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.
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12.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 12.2, op gronden 
met de bestemming 'Gemengd - 1' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

12.4  Afwijken van de bouwregels

12.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

12.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

12.4.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1 sub f 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
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worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 12.2.2 gelden.

12.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

12.5  Specifieke gebruiksregels

12.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 
gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

12.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw moet worden voldaan aan de 
parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer deze nota 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

12.6  Afwijken van de gebruiksregels

12.6.1  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1 voor het 
toestaan van een galerie, atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar te stellen 
functie, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

12.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1 sub f 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
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f. de bouwregels in lid 12.2.2 gelden.

12.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

12.7  Wijzigingsbevoegdheid

12.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Gemengd - 1' wijzigen in de bestemming 'Wonen' 
en/of de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 13  Gemengd - 2

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, niet zijnde detailhandel in de vorm van een supermarkt;
b. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' waarbij de 

verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande verkoopvloeroppervlakte;
c. horeca in de vorm van een dagzaak, restaurant en/of snackbar/cafetaria, uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1';
d. dienstverlening;
e. bestaande woningen;
f. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

13.2  Bouwregels

13.2.1  Algemeen

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Gemengd - 2' worden gebouwd.

13.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 

27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

13.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

13.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 13.2, op gronden 
met de bestemming 'Gemengd - 2' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
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e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

13.4  Afwijken van de bouwregels

13.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

13.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

13.4.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.1 sub e 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 13.2.2 gelden.
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13.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

13.4.5  Uitbreiding supermarkt

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 10.1 opgenomen 
verbod en de uitbreiding van een supermarkt toestaan, onder voorwaarden dat:

a. de vloeroppervlakte van de supermarkt na uitbreiding voldoet aan de maatvoeringen (individueel 
en per gebied), zoals opgenomen in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 22 februari 2018 (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de supermarkt na uitbreiding ook voor het overige past in het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid, zoals opgenomen in bovengenoemde visie;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.

13.5  Specifieke gebruiksregels

13.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de 
voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

13.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw moet worden voldaan aan de 
parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer deze nota 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

13.6  Afwijken van de gebruiksregels

13.6.1  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.1 voor het 
toestaan van een galerie, atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar te stellen 
functie, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

13.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.1 sub e 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
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worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 13.2.2 gelden.

13.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

13.6.4  Uitbreiding supermarkt

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 10.1 opgenomen 
verbod en de uitbreiding van een supermarkt toestaan, onder voorwaarden dat:

a. de vloeroppervlakte van de supermarkt na uitbreiding voldoet aan de maatvoeringen (individueel 
en per gebied), zoals opgenomen in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 22 februari 2018 (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de supermarkt na uitbreiding ook voor het overige past in het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid, zoals opgenomen in bovengenoemde visie;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.

13.7  Wijzigingsbevoegdheid

13.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Gemengd 2' wijzigen in de bestemming 'Wonen' 
en/of de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 14  Gemengd - 3

14.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van voorzieningen voor een 24-uurs 
begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden;

b. bestaande sportvoorzieningen met bijbehorende sportactiviteiten;
c. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a of b genoemde 

bestemming;
d. dagrecreatie, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub b genoemde 

bestemming;
e. horeca, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a of b genoemde 

bestemming;
f. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

14.2  Bouwregels

14.2.1  Algemeen

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Gemengd - 3' worden gebouwd.

14.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 

26.2.3 sub a en d t/m h, 26.2.4 en 26.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

14.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. (constructies voor) reclameborden maximaal 3 m bedragen, waarbij de reclame gericht 

moet zijn naar het sportveld;
2. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
3. verlichting, vlaggenmasten, ballenvangers maximaal 10 m bedragen;
4. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.
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14.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 14.2, op gronden 
met de bestemming 'Gemengd - 3' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

14.4  Afwijken van de bouwregels

14.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

14.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

14.4.3  Reclameborden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.3 sub b 
lid 1 voor reclameborden tot 4 m, onder voorwaarden dat:

a. de reclame gericht moet zijn naar het sportveld;
b. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige in verband met de situering van de 
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borden;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

14.4.4  Sportveldverlichting

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.3 sub b 
lid 3 voor realisatie van sportveldverlichting met een hoogte van maximaal 18 m, onder 
voorwaarden dat:

a. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige in verband met de gevolgen voor de 
omgeving en de natuur;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

14.4.5  Andere sportvoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 sub b 
voor het bouwen van een andere sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten dan de 
bestaande voorziening, onder voorwaarden dat:

a. de milieucategorie van de bestaande sportvoorziening niet wordt overschreden;
b. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van deze staat toegelaten 
sportvoorzieningen, zo nodig door de aanvrager aangetoond met een milieuhygiënisch 
onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij een sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter 
zake deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur.

14.4.6  Sportvoorziening in hogere milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 sub b 
voor het bouwen van een sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten uit een hogere 
categorie dan de bestaande sportvoorziening, onder voorwaarden dat:

a. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
b. de maximaal toelaatbare categorie uit de Staat van Sportvoorzieningen niet wordt 

overschreden;
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van deze staat toegelaten 
sportvoorzieningen, zo nodig door aanvrager aangetoond met een milieuhygiënisch 
onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake 
deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur.
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14.4.7  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 voor de 
bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 14.2.2 gelden.

14.4.8  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

14.5  Specifieke gebruiksregels

14.5.1  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw moet worden voldaan aan de 
parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer deze nota 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

14.6  Afwijken van de gebruiksregels

14.6.1  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 voor het 
toestaan van een galerie, atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar te stellen 
functie, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

14.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 voor de 
realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
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f. de bouwregels in lid 14.2.2 gelden.

14.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

14.6.4  Andere sportvoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 sub a 
voor het toestaan van een andere sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten dan de 
bestaande voorziening, onder voorwaarden dat:

a. de milieucategorie van de bestaande sportvoorziening niet wordt overschreden;
b. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van deze staat toegelaten 
sportvoorzieningen, zo nodig door de aanvrager aangetoond met een milieuhygiënisch 
onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij een sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter 
zake deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur;

14.6.5  Sportvoorziening in hogere milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 sub a 
voor het toestaan van een sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten uit een hogere 
categorie dan de bestaande sportvoorziening, onder voorwaarden dat:

a. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
b. de maximaal toelaatbare categorie uit de Staat van Sportvoorzieningen niet wordt 

overschreden;
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van deze staat toegelaten 
sportvoorzieningen, zo nodig door aanvrager aangetoond met een milieuhygiënisch 
onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake 
deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur.
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14.7  Wijzigingsbevoegdheid

14.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Gemengd - 3' wijzigen in de bestemming 'Wonen' 
en/of de bestemming 'Tuin, onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 15  Gemengd - 4

15.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. dienstverlening;
b. kantoren, met een maximum bruto-vloeroppervlakte van 500 m2 per perceel;
c. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van voorzieningen voor een 24-uurs 

begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden;

d. instellingen voor cultuur en ontspanning, met uitzondering van attractieparken, 
seksinrichtingen en casino's;

e. bestaande woningen;
f. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

15.2  Bouwregels

15.2.1  Algemeen

Op de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Gemengd - 4' worden gebouwd.

15.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte', 'maximum bouwhoogte', 'maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 

27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

15.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. brandtrappen, antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen.

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

15.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 15.2, op gronden 
met de bestemming 'Gemengd - 4' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
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d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

15.4  Afwijken van de bouwregels

15.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

15.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

15.4.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.1 sub e 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 15.2.2 gelden.
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15.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de voorwaarden gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.4 van de bestemming 'Wonen'.

15.5  Specifieke gebruiksregels

15.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 
gesteld in lid 27.6.1, van de bestemming 'Wonen'.

15.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw moet worden voldaan aan de 
parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer deze nota 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

15.6  Afwijken van de gebruiksregels

15.6.1  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.1 voor het 
toestaan van een galerie, atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar te stellen 
functie, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

15.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.1 sub e 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 15.2.2 gelden.

15.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de voorwaarden gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 
'Wonen'.
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15.7  Wijzigingsbevoegdheid

15.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Gemengd - 4' wijzigen in de bestemming 'Wonen' 
en/of de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 16  Groen

16.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. structurele groenvoorzieningen waaronder houtige opstanden;
b. extensieve dagrecreatie en mogelijkheden voor ontmoeting en spelen;
c. fiets- en wandelpaden en verhardingen, niet zijnde parkeervoorzieningen;
d. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f. kunstobjecten;
g. bestaande inritten;
h. ontsluitingswegen ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' dan wel ter weerszijden van deze 

aanduiding tot een maximum van 5 m gemeten vanuit de grens van de aanduiding;
i. sportveld en schaatsbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportveld';
j. bestaande geluidwerende voorzieningen;
k. straatmeubilair en speeltoestellen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

16.2  Bouwregels

16.2.1  Algemeen

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Groen' worden gebouwd.

16.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de navolgende regels:

a. er mogen maximaal twee gebouwen of bijbehorende bouwwerken per bestemmingsvlak 
worden opgericht;

b. de afstand tot de bestemmingsgrens dient minimaal 2 m te bedraagt;
c. de oppervlakte per gebouw of bijbehorende bouwwerken mag maximaal 20 m2 bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen.

16.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van

1. verlichting, vlaggenmasten, straatmeubilair (geen terrasinrichting), speeltoestellen, 
kunstobjecten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;

2. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
c. de oppervlakte van een bouwwerk geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen.

16.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 16.2, op gronden 
met de bestemming 'Groen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
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onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

16.4  Afwijken van de bouwregels

16.4.1  Parkeervoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.1 sub c 
voor de aanleg van parkeervoorzieningen, onder voorwaarden dat:

a. de oppervlakte maximaal 100 m2 per 2.500 m2 bestemmingsvlak mag bedragen;
b. de parkeervoorziening geen onevenredige afbreuk doet aan de flora en fauna ter plaatse;
c. de waarde of beleving van de groenvoorziening niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast;
d. geen onevenredige hinder ontstaat voor de omgeving;
e. geen onevenredige toename van het aantal verkeersbewegingen plaatsvindt;
f. vooraf advies is ingewonnen bij ter zake deskundigen (groen en verkeer);
g. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

16.4.2  Inritten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.1 voor de 
aanleg van een inrit, onder voorwaarden dat:

a. de inrit noodzakelijk is om een perceel te ontsluiten;
b. de inrit geen onevenredige afbreuk doet aan de flora en fauna ter plaatse;
c. de waarde of beleving van de groenvoorziening niet onevenredig wordt aangetast;
d. vooraf advies is ingewonnen bij ter zake deskundigen (groen en verkeer);
e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

16.4.3  Geluidwerende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.1 en lid 
16.2.3 voor de aanleg van geluidwerende voorzieningen in de vorm van een geluidswal, een 
geluidsscherm of een combinatie daarvan, onder voorwaarden dat:

a. de geluidwerende voorziening geen onevenredige afbreuk doet aan de flora en fauna ter 
plaatse;

b. de waarde of beleving van de groenvoorziening niet onevenredig wordt aangetast;
c. uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidwerende voorziening het noodzakelijke effect 

heeft;
d. vooraf advies is ingewonnen bij ter zake deskundigen (groen, verkeer en geluid);
e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

16.5  Specifieke gebruiksregels

Bij mogelijkheden voor ontmoeting moeten terrassen voldoen aan de ruimtelijk relevante 
voorwaarden in de 'Nota terrassenbeleid', zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en 
wethouders van 5 maart 2013 (Bijlage 10) en de standplaatsen aan die in de 'Nota 
standplaatsenbeleid 2011', zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 
22 november 2011 (Bijlage 11), met dien verstande dat wanneer de nota's gedurende de 
planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
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16.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

16.6.1  Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op de gronden met de bestemming 'Groen' de 
navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen van en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen en waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van 

gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur.

16.6.2  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;

b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning waarin de te beschermen waarden 

al zijn meegewogen.

16.6.3  Advies

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
advies in bij een ter zake deskundige.
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Artikel 17  Horeca

17.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. uitsluitend horeca categorie 1, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
b. uitsluitend horeca categorie 1, horeca categorie 2 en horeca categorie 3, ter plaatse van de 

aanduiding 'horeca tot en met categorie 3';
c. uitsluitend horeca in de vorm van een dagzaak, restaurant en/of snackbar/cafetaria, ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1';
d. uitsluitend horeca in de vorm van een restaurant, café, snackbar/cafetaria en/of 

zalencentrum/partycentrum, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 2';
e. uitsluitend horeca in de vorm van een restaurant, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van horeca - 3';
f. indoorschietbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 

indoorschietbaan';
g. bestaande woningen;
h. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

17.2  Bouwregels

17.2.1  Algemeen

Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Horeca' worden gebouwd.

17.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' en 'maximum 

goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum bebouwingspercentage' gelden de 
weergegeven maten;

c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de regels zoals vermeld in lid 
27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien verstande dat 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is toegestaan.

17.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van: 
1. verlichting, vlaggenmasten, speeltoestellen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m 

bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.
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17.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 17.2, op gronden 
met de bestemming 'Horeca' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

17.4  Afwijken van de bouwregels

17.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

17.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

17.4.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 sub g 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
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worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 17.2.2 gelden.

17.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

17.5  Specifieke gebruiksregels

17.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de vooraarden zoals 
gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

17.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

17.6  Afwijken van de gebruiksregels

17.6.1  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 voor het 
toestaan van een galerie, atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar te stellen 
functie, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

17.6.2  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 sub g 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
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f. de bouwregels in lid 17.2.2 gelden.

17.6.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

17.7  Wijzigingsbevoegdheid

17.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Horeca' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en/of de 
bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 18  Kantoor

18.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. kantoren, met een maximum bruto-vloeroppervlakte van 500 m2 per perceel;
b. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan de in 

sub a genoemde bestemming;
c. bestaande woningen;
d. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

18.2  Bouwregels

18.2.1  Algemeen

Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Kantoor' worden gebouwd.

18.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de bepalingen zoals vermeld 

in lid 27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien 
verstande dat het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is 
toegestaan.

18.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

18.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 18.2, op gronden 
met de bestemming 'Kantoor' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.
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18.4  Afwijken van de bouwregels

18.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand van gebouwen en bijbehorende bouwwerken tot dat gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

18.4.2  Hoofdgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2.2 sub b 
voor het bouwen van hoofdgebouwen op een afstand meer dan 1 m, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de totale oppervlakte aan bouwwerken en bijbehorende bouwwerken niet meer bedraagt dan 

de reeds toegestane oppervlakte;
d. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden.

18.4.3  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

18.4.4  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.1 sub c 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
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d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 
Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 18.2.2 gelden.

18.4.5  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

18.5  Specifieke gebruiksregels

18.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 
gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

18.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

18.6  Afwijken van de gebruiksregels

18.6.1  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.1 sub c 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 18.2.2 gelden.

18.6.2  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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18.7  Wijzigingsbevoegdheid

18.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Kantoor' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en/of de 
bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.
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Artikel 19  Maatschappelijk

19.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van voorzieningen voor een 24-uurs 
begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden;

b. maatschappelijke voorzieningen, voor 24-uurs begeleidwonen met zorgplekken voor dak- of 
thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - zorgplaatsen', met dien verstande dat het 
aantal zorgplekken maximaal 24 bedraagt;

c. begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';
d. kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', met een maximum 

bruto-vloeroppervlakte van 500 m2 per perceel;
e. sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal';
f. dienstverlening en detailhandel, niet zijnde detailhandel in de vorm van een supermarkt, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - detailhandel 
en dienstverlening' met een maximum bruto-vloeroppervlakte van 150 m2;

g. paardrijvereniging en scouting, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
h. fietsenwinkel met werkplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

maatschappelijk - fietsenwinkel';
i. uitsluitend kinderdagopvang, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

maatschappelijk - kinderopvang';
j. instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 

'cultuurhistorische waarden';
k. horeca in de vorm van een dagzaak, restaurant, snackbar/cafetaria en/of 

zalencentrum/partycentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
horeca - 7';

l. geluidwerende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - geluidsscherm';

m. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde 
bestemming;

n. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan de in 
sub a genoemde bestemming;

o. bestaande woningen;
p. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

19.2  Bouwregels

19.2.1  Algemeen

Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Maatschappelijk' worden gebouwd.

19.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' en 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' gelden de 

 238 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een woning gelden de bepalingen zoals vermeld 

in lid 27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien 
verstande dat het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is 
toegestaan.

19.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. geluidwerende voorzieningen, maximaal 3 m bedragen;
2. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
3. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
4. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

19.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 19.2, op gronden 
met de bestemming 'Maatschappelijk' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

19.4  Afwijken van de bouwregels

19.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.
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19.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

19.4.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.1 sub o 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 19.2.2 gelden.

19.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

19.5  Specifieke gebruiksregels

19.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden 
zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

19.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 
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19.5.3  Verbod dak- en thuislozenvoorziening

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het plan. 
Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik als voorziening voor 24 uurs 
begeleidwonen met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of 
justitieel verleden.

19.6  Afwijken van de gebruiksregels

19.6.1  Kantoor

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.1 sub d 
voor het toestaan van een kantoor, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
maatschappelijk - kantoor 1' en 'specifieke vorm van maatschappelijk - kantoor 2' onder 
voorwaarden dat:

a. de noodzaak van het kantoor is aangetoond;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kantoor 1' maximaal 

50% van de brutovloeroppervlakte van de bestemming gebruikt wordt voor het kantoor;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kantoor 2' maximaal 

15% van de brutovloeroppervlakte van de bestemming gebruikt wordt voor het kantoor;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

g. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

19.6.2  Dak- en thuislozenvoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 19.5.3 genoemde 
gebruiksverbod voor de realisatie van een 24 uurs begeleidwonenvoorziening voor dak- of 
thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden onder voorwaarden dat:

a. het voornemen om een dergelijke voorziening te realiseren passend is binnen de regiovisie 
'Opvang en Bescherming in de Achterhoek', zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 
6 december 2017 (Bijlage 8), met dien verstande dat wanneer deze visie gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. een veiligheidsanalyse voor het bewuste gebruik is uitgevoerd;
c. een beheersplan voor het bewuste gebruik is opgesteld;
d. een convenant inzake het beheersplan tussen exploitant / eigenaar en gemeente is opgesteld 

en overeengekomen;
e. uit voorgaande documenten blijkt dat het beoogde gebruik qua aard en schaal passend is in 

de omgeving;
f. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
g. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
h. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

19.6.3  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.1 sub o 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
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b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 19.2.2 gelden.

19.6.4  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

19.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

19.7.1  Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

19.7.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 19.7.1 is niet van toepassing op:

a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. het normale onderhoud betreffen;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of 

aanschrijving van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die als gevolg van een calamiteit verloren zijn gegaan;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen 

omgevingsvergunning voor het aspect bouwen is vereist.

19.7.3  Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 19.7.1 wordt slechts verleend als:

a. de bestaande architectonische, cultuurhistorische en beeldbepalende kwaliteit niet worden 
aangetast;

b. op basis van technische en economische overwegingen de instandhouding van het bouwwerk 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd;

c. als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen op basis van 
het gestelde in sub a, wordt een stedenbouwkundig - cultuurhistorisch deskundige om advies 
gevraagd.

19.8  Wijzigingsbevoegdheid

19.8.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Maatschappelijk' wijzigen in de bestemming 'Wonen' 
en/of de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
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c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.

19.8.2  Cultuur en ontspanning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de 
bestemming 'Maatschappelijk' wijzigen in de bestemming 'Cultuur en ontspanning', onder 
voorwaarden dat:

a. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Cultuur en ontspanning' van 
overeenkomstige toepassing zijn;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is.
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Artikel 20  Natuur

20.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daar aan eigen natuur- 
en landschapswaarden;

b. extensieve dagrecreatie, voor zover de in sub a bedoelde waarden niet onevenredig worden 
aangetast;

c. parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
d. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
e. fiets- en wandelpaden, voor zover de onder a bedoelde waarden niet onevenredig worden 

aangetast;
f. kunstobjecten;
g. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

20.2  Bouwregels

20.2.1  Algemeen

Op de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Natuur' worden gebouwd.

20.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is alleen toegestaan binnen het bouwvlak; 
b. de bouwhoogte is maximaal 4 m.

20.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 

hectare bedragen.

20.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 20.2, op gronden 
met de bestemming 'Natuur' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de bouwhoogte van bouwwerken;
b. de afmetingen van bouwwerken;
c. het aantal en de situering van bouwwerken;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.
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20.4  Afwijken van de bouwregels

20.4.1  Verlichting en kunstobjecten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2.3 sub a 
voor de bouwhoogte van verlichting tot 4 m en voor kunstobjecten tot 10 m, onder voorwaarden 
dat:

a. de (ontwikkeling van) natuur- of landschapswaarden van de betreffende gronden niet 
onevenredig worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die waarden 
niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;

b. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

20.5  Afwijken van de gebruiksregels

20.5.1  Parkeervoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.1 voor de 
aanleg van een parkeervoorziening, onder voorwaarden dat:

a. een parkeervoorziening noodzakelijk is voor de recreatieve die de bestemming 'Natuur' biedt;
b. de oppervlakte van de parkeervoorziening maximaal 2.320 m2 mag bedragen;
c. de parkeervoorziening geen onevenredige afbreuk doet aan de flora en fauna ter plaatse;
d. de onder lid 20.1, sub a bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast;
e. geen onevenredige hinder ontstaat voor de omgeving door toename van het aantal 

verkeersbewegingen;
f. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige;
g. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

20.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

20.6.1  Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op de gronden met de bestemming 'Natuur' de 
navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen van en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren van 

gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur.

20.6.2  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 
onderhoudswerkzaamheden en van vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;

b. het werken en werkzaamheden betreft die:
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1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning waarin de te beschermen waarden 

al zijn meegewogen.

20.6.3  Advies

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
advies in bij een ter zake deskundige.
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Artikel 21  Recreatie

21.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. dagrecreatie;
b. volkstuin, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
c. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a en b genoemde 

bestemming;
d. dienstverlening uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a en b genoemde 

bestemming;
e. horeca, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming;
f. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

21.2  Bouwregels

21.2.1  Algemeen

Op de in lid 21.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Recreatie' worden gebouwd.

21.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken op gronden met de 
bestemming 'Recreatie' gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten;
c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een bedrijfswoning gelden de bepalingen zoals 

vermeld in lid 27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien 
verstande dat het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is 
toegestaan.

21.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 
'Recreatie' gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen bij een bedrijfswoning maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en speeltoestellen maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) 

de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 
lid 4.2.2 bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.
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21.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 21.2, op gronden 
met de bestemming 'Recreatie' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

21.4  Afwijken van de bouwregels

21.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

21.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

21.4.3  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.
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21.5  Specifieke gebruiksregels

21.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 
gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

21.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

21.6  Afwijken van gebruiksregels

21.6.1  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'. 

21.7  Wijzigingsbevoegdheid

21.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Recreatie' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en/of 
de bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.

21.7.2  Cultuur en ontspanning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de 
bestemming 'Recreatie' wijzigen in de bestemming 'Cultuur en ontspanning', onder voorwaarden 
dat:

a. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Cultuur en ontspanning' van 
overeenkomstige toepassing zijn;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is.
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21.7.3  Verplaatsen bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 21.1 sub f en meewerken aan 
de verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning, onder voorwaarden dat:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

b. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
c. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

d. het parkeren de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. de bouwregels in lid 21.2.2 gelden.

21.7.4  Nieuwe bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 21.1 sub f de bouw van een 
nieuwe bedrijfswoning mogelijk maken, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de bedrijfstechnische noodzaak voor de woning wordt aangetoond;
c. per bouwperceel maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
f. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

g. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
h. de bouwregels in lid 21.2.2 gelden. 
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Artikel 22  Sport

22.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bestaande sportvoorzieningen met bijbehorende sportactiviteiten;
b. sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal';
c. kinderdagverblijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf';
d. showroom, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - showroom';
e. dagrecreatie, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde 

bestemming;
f. horeca, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming;
g. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde 

bestemming;
h. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

22.2  Bouwregels

22.2.1  Algemeen

Op de in lid 22.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Sport' worden gebouwd.

22.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken op gronden met de 
bestemming 'Sport' gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' en 'maximum 

goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum bebouwingspercentage' gelden de 
weergegeven maten;

c. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een bedrijfswoning gelden de bepalingen zoals 
vermeld in lid 27.2.3 sub a en d t/m h, 27.2.4 en 27.2.5 van de bestemming 'Wonen' met dien 
verstande dat het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet is 
toegestaan.

22.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 'Sport' 
gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.
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22.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 22.2, op gronden 
met de bestemming 'Sport' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

22.4  Afwijken van de bouwregels

22.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 
toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden;
g. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

22.4.2  Luifels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigt aan de voorgevel en/of zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigt met aan weerszijden een overstek van 0,75 m mag bedragen;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

22.4.3  Reclameborden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2.3 sub a 
voor het plaatsen van reclameborden tot een hoogte van 4 m, onder voorwaarden dat:

a. de reclame gericht moet zijn naar het sportveld;
b. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige in verband met de situering van de 

borden;
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c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

22.4.4  Sportveldverlichting

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2.3 sub b, 
lid 2 voor de realisatie van sportveldverlichting met een hoogte van maximaal 18 m, onder 
voorwaarden dat: 
a. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige in verband met de gevolgen voor de 
omgeving en de natuur; 
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

22.4.5  Andere sportvoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 sub a 
voor het bouwen van een andere sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten dan de 
bestaande sportvoorziening, onder voorwaarden dat:

a. de milieucategorie van de bestaande sportvoorziening niet wordt overschreden;
b. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van deze staat toegelaten 
sportvoorzieningen, zo nodig door de aanvrager aangetoond met een milieuhygiënisch 
onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake 
deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur.

22.4.6  Sportvoorziening in hogere milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 sub a 
voor het bouwen van een sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten uit een hogere 
categorie dan de bestaande sportvoorziening, onder voorwaarden dat:

a. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
b. de maximaal toelaatbare categorie uit de Staat van Sportvoorzieningen niet wordt 

overschreden;
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van de Staat van Sportvoorzieningen 
toegelaten sportvoorzieningen, zo nodig door de aanvrager aangetoond met een 
milieuhygiënisch onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake 
deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur.
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22.4.7  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het plaatsen 
en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals 
opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

22.5  Specifieke gebruiksregels

22.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de 
voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

22.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

22.6  Afwijken van de gebruiksregels

22.6.1  Verblijfsrecreatie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 voor 
verblijfsrecreatie ten behoeve van scoutingactiviteiten, onder voorwaarden dat:

a. de verblijfsrecreatie ondergeschikt is aan de scoutingactiviteiten, niet zijnde verblijfsrecreatie;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

22.6.2  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels en toestaan 
dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.

22.6.3  Andere sportvoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 sub a 
voor het toestaan van een andere sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten dan de 
bestaande sportvoorziening, onder voorwaarden dat:

a. de milieucategorie van de bestaande sportvoorziening niet wordt overschreden;
b. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van deze staat toegelaten 
sportvoorzieningen, zo nodig door de aanvrager aangetoond met een milieuhygiënisch 
onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;
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e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake 
deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur.

22.6.4  Sportvoorzieningen in hogere milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 sub a 
voor het toestaan van een sportvoorziening met bijbehorende sportactiviteiten uit een hogere 
categorie dan de bestaande sportvoorziening, onder voorwaarden dat:

a. de sportvoorziening deel uit maakt van de Staat van Sportvoorzieningen (Bijlage 9);
b. de maximaal toelaatbare categorie uit de Staat van Sportvoorzieningen niet wordt 

overschreden;
c. als de sportvoorziening niet in de Staat van Sportvoorzieningen voorkomt, deze naar aard, 

omvang en hinder gelijk te stellen is met de op grond van de Staat van Sportvoorzieningen 
toegelaten sportvoorzieningen, zo nodig door de aanvrager aangetoond met een 
milieuhygiënisch onderzoek;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

g. bij sportvoorzieningen met sportveldverlichting vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake 
deskundige in verband met de gevolgen voor de omgeving en de natuur.

22.7  Wijzigingsbevoegdheid

22.7.1  Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van bedrijfsbeëindiging, op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Sport' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en/of de 
bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat:

a. op het bouwperceel sprake is van minimaal één bestaande woning;
b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

wordt aangetast;
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
e. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

f. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of 'Tuin' gelden.

22.7.2  Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de 
bestemming 'Sport' wijzigen in de bestemming 'Cultuur en ontspanning' of in de bestemming 
'Maatschappelijk', onder voorwaarden dat:

a. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Cultuur en ontspanning' resp. de 
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bestemming 'Maatschappelijk' van overeenkomstige toepassing zijn;
b. de wijziging passend is binnen de bestaande ruimtelijk structuur;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

22.7.3  Verplaatsen bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 22.1 sub e meewerken aan 
de verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning, onder voorwaarden dat:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

b. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
c. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

d. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. de bouwregels in lid 22.2.2 gelden.

22.7.4  Nieuwe bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
het bestemmingsplan wijzigen en in afwijking van het bepaalde in lid 22.1 sub e de bouw van een 
nieuwe  bedrijfswoning mogelijk maken, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de bedrijfstechnische noodzaak voor de woning wordt aangetoond;
c. per bouwperceel maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
f. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

g. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
h. de bouwregels in lid 22.2.2 gelden.
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Artikel 23  Tuin

23.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en erven;
b. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen, behorende bij de op hetzelfde 
bouwperceel gelegen woning.

23.2  Bouwregels

23.2.1  Algemeen

Op de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Tuin' worden gebouwd.

23.2.2  Erkers, toegangspartijen en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers, toegangspartijen en 
overkappingen op gronden met de bestemming 'Tuin' gelden de navolgende regels:

a. aan het hoofdgebouw mag een erker en/of een toegangspartij worden gebouwd, onder 
voorwaarden dat:
1. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet 

hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de 
woning, vermeerderd met 30 cm;

2. de breedte maximaal 50% van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;
3. de diepte maximaal 1,5 m mag bedragen.

b. voor het bouwen van een overkapping, gelden de navolgende regels:
1. de oppervlakte mag maximaal 30 m2 bedragen;
2. het bouwperceelsgedeelte met de bestemming 'Tuin' mag voor maximaal 50% worden 

bebouwd;
3. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen, uitgezonderd:

als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de 
bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; 
als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de 
goothoogte van dat bouwwerk;

4. de bouwhoogte mag maximaal 3,50 m bedragen, 
als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die 50 cm 
hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;

5. de overkapping is aan maximaal drie zijden gesloten met wanden van een bestaand 
gebouw of een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding.

23.2.3  Bestaande bijbehorende bouwwerken

Bestaande bijbehorende bouwwerken in de voortuin van de woning mogen worden uitgebreid, mits:

a. de breedte niet meer wordt dan 50% van de voorgevel van de woning;
b. de voortuin niet meer dan 50% wordt bebouwd;
c. een bebouwingsvrije strook van 1,5 m overblijft tussen het bouwwerk en de openbare ruimte;
d. de hoogte van de uitbreiding aansluit bij de hoogte van het bestaande bouwwerk;
e. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken (maximaal 100 m2 per woning) 

niet wordt overschreden.
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23.2.4  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 'Tuin' 
gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:

1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3 m bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare 

bouwwerken maximaal 6 m bedragen;
3. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 

bouwperceel bedragen.

23.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 23.2, op gronden 
met de bestemming 'Tuin' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. de afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

23.4  Afwijken van de bouwregels

23.4.1  Bouwhoogte overkapping

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.2.2 sub 
b4 tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, als de stedenbouwkundige situatie ter plaatse zich er 
voor leent en onder voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

23.5  Wijzigingsbevoegdheid

23.5.1  Wonen

Burgemeester en wethouders kunnen - als een bouwplan daartoe aanleiding geeft -, op grond van 
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Tuin' wijzigen in de bestemming 
'Wonen', onder voorwaarden dat:

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

b. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
c. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' gelden.
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Artikel 24  Verkeer

24.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting;
b. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
c. geluidwerende voorzieningen;
d. straatmeubilair en speeltoestellen;
e. parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
h. kunstobjecten;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

24.2  Bouwregels

24.2.1  Algemeen

Op de in lid 24.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Verkeer' worden gebouwd.

24.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen op gronden met de bestemming 'Verkeer' gelden de navolgende 
regels:

a. de gebouwen dienen zodanig gesitueerd te worden dat zij niet onevenredig afbreuk doen aan 
de stroomfunctie en de ontsluitingsfunctie van de gronden met de bestemming 'Verkeer';

b. de bouwhoogte van de gebouwen mag maximaal 4 m bedragen;
c. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 20 m2 bedragen;
d. in afwijking van het bepaalde in sub c, mag een fietsenstalling ter plaatse van de aanduiding 

'fietsenstalling' groter zijn dan het maximaal toegestane oppervlakte van sub c.

24.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 
'Verkeer' gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag de bouwhoogte van:

1. speeltoestellen, straatmeubilair (geen terrasinrichting), kunstobjecten en vergelijkbare 
bouwwerken maximaal 10 m bedragen;

2. antennedragers inclusief antennes, verlichting en vergelijkbare bouwwerken maximaal 15 
m bedragen;

c. de oppervlakte van een bouwwerk geen gebouw zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen.

24.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 24.2, op gronden 
met de bestemming 'Verkeer' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
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onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

24.4  Afwijken van de bouwregels

24.4.1  Gebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.2.2 sub b 
voor de bouwhoogte van gebouwen tot maximaal 5 m, onder voorwaarden dat:

a. niet onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van gronden met 
de bestemming 'Verkeer';

b. vooraf advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

24.4.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.2.3 sub b 
voor de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde tot maximaal 30 m onder 
voorwaarden dat:

a. niet onevenredig inbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van de gronden 
met de bestemming 'Verkeer';

b. vooraf advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

24.5  Specifieke gebruiksregels

Bij mogelijkheden voor ontmoeting moeten terrassen voldoen aan de ruimtelijk relevante 
voorwaarden in de 'Nota terrassenbeleid', zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en 
wethouders van 5 maart 2013 (Bijlage 10) en de standplaatsen aan die in de 'Nota 
standplaatsenbeleid 2011', zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 
22 november 2011 (Bijlage 11), met dien verstande dat wanneer de nota's gedurende de 
planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
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Artikel 25  Verkeer - Railverkeer

25.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. spoorwegen;
b. kruisend wegverkeer;
c. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
d. geluidwerende voorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

25.2  Bouwregels

25.2.1  Algemeen

Op de in lid 25.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Verkeer - Railverkeer' worden gebouwd.

25.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen op gronden met de bestemming 'Verkeer - Railverkeer' gelden de 
navolgende regels:

a. de gebouwen dienen zodanig gesitueerd te worden dat zij de spoorwegfunctie niet 
onevenredig benadelen;

b. de bouwhoogte van de gebouwen mag maximaal 4 m bedragen;
c. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 20 m2 bedragen;
d. in afwijking van het bepaalde in sub c, mag een fietsenstalling ter plaatse van de aanduiding 

'fietsenstalling' groter zijn dan het maximaal toegestane oppervlakte van sub c;
e. in afwijking van het bepaalde in sub c, mag een stationsgebouw ter plaatse van de aanduiding 

'openbaar vervoerstation' groter zijn dan het maximaal toegestane oppervlakte van sub c.

25.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 'Verkeer 
- Railverkeer' gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag de bouwhoogte van verlichting, dragers voor 

bovenleidingen, seinpalen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 20 m bedragen;
c. de oppervlakte van een bouwwerk geen gebouw zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen.

25.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de 
bebouwing, voor:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;

onder voorwaarde dat de nadere eisen nog op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van de 
gronden en bouwwerken in de weg staan.
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25.4  Afwijken van de bouwregels

25.4.1  Gebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 25.2.2 sub b 
voor de bouwhoogte van gebouwen tot maximaal 5 m, onder voorwaarden dat:

a. niet onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van de gronden met 
de bestemming 'Verkeer - Railverkeer';

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.
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Artikel 26  Water

26.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het ontvangen, bergen en/of afvoeren van water zoals waterlopen en andere watergangen met 
de daarbij behorende oeverstroken;

b. extensieve dagrecreatie;
c. beroeps- en pleziervaart, ter plaatse van de aanduiding 'vaarweg';
d. horeca in de vorm van een restaurant, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van horeca - 3';
e. de instandhouding van de aanwezige natuurlijke waarden, visuele waarden en 

landschappelijke waarden;
f. infrastructurele voorzieningen;
g. groen- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

26.2  Bouwregels

26.2.1  Algemeen

Op de in lid 26.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Water' worden gebouwd.

26.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 'Water' 
gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de bouwhoogte van:

1. dammen, duikers en vergelijkbare bouwwerken maximaal 4 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. bruggen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 20 m bedragen;

c. de oppervlakte per bouwwerk geen gebouw zijnde, niet zijnde bruggen, dammen en duikers, 
mag maximaal 20 m2 bedragen.

26.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 26.2, op gronden 
met de bestemming 'Water' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de bouwhoogte van bouwwerken;
b. de afmetingen van bouwwerken;
c. het aantal en de situering van bouwwerken;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.
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Artikel 27  Wonen

27.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bestaande woningen, in de vorm van:
1. vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';
2. twee-onder-een-kap woningen, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen';
3. aaneengebouwde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd';
4. gestapelde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld';
5. woonwagens, ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';

b. nieuwe woningen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', uitsluitend 
als het vermelde aantal nog niet is gerealiseerd;

c. garageboxen (autoboxen), uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
d. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van voorzieningen voor een 24-uurs 

begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'maatschappelijk';

e. cafetaria/snackbar, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
cafetaria';

f. bakkerij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bakkerij';
g. glas- en schildersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen 

- glas- en schildersbedrijf';
h. opslag voor bouwmaterialen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
i. zelfstandig kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
j. onderdoorgang ten behoeve van de aansluitende bestemming 'Verkeer' ter plaatse van de 

aanduiding 'onderdoorgang';
k. tuinen en erven, waarbij beplanting in ieder geval ter plaatse van de op de plankaart 

voorkomende aanduiding 'groen' is toegelaten;
l. nutsvoorzieningen;
m. instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 

'cultuurhistorische waarden';

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

27.2  Bouwregels

27.2.1  Algemeen

Op de in lid 27.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

27.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' gelden de 

weergegeven maten;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is maximaal het aantal 

aangegeven woningen mogelijk;
d. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 

6 m bedragen.
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27.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 100 m2 per woning 
bedragen;

b. niet meer dan 50% van het bouwperceelsgedeelte buiten het bouwvlak mag worden bebouwd;
c. als de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig zijn benut, 

mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijbehorende bouwwerken in datzelfde 
bouwvlak, zonder dat dit ten koste gaat van de onder sub a genoemde oppervlaktenorm;

d. bijbehorende bouwwerken mogen buiten het bouwvlak uitsluitend vanaf 1 m achter (het 
verlengde van) de voorgevel van de woning worden gebouwd; binnen het bouwvlak mogen ze 
op één lijn met de woning worden gebouwd, met dien verstande dat deze voorwaarde niet 
geldt voor bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

e. bijbehorende bouwwerken mogen, met inachtneming van het bepaalde onder d, tot op de 
bouwperceelsgrenzen worden gebouwd;

f. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als 
maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, 
vermeerderd met 30 cm;

g. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
h. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak, waarvan de bouwhoogte 

meer dan 3 m bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, 
tot de bouwperceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorende bouwwerk bedragen;

i. op percelen met de aanduiding 'bijgebouwen' mogen bijbehorende bouwwerken en 
overkappingen  alleen worden gebouwd ter plaatse van die aanduiding 'bijgebouwen', met dien 
verstande, dat de regels onder a, b, e, f, g en h onverkort gelden.

27.2.4  Erkers en toegangspartijen

In afwijking van het bepaalde in lid 27.2.3 sub d mogen aan het hoofdgebouw bijbehorende 
bouwwerken in de vorm van erkers en toegangspartijen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet 
hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de 
woning, vermeerderd met 30 cm;

b. de breedte maximaal 50% van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;
c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

27.2.5  Overkappingen

In afwijking van het bepaalde in lid 27.2.3 sub d mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van 
overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:
1. als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant 

van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; 
2. als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de goothoogte 

van dat bouwwerk;
b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen, 

als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die maximaal 
50 cm hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;

c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand gebouw 
of een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;

d. de in lid 27.2.3 sub a opgenomen oppervlaktenorm (100 m2) en het in sub b opgenomen 
bebouwingspercentage (50%) onverminderd van kracht blijven.
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27.2.6  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van

1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen;

d. afschermingen van technische installatie(s) op platte daken mogen tot maximaal 0,5 m boven 
het dakvlak worden gebouwd.

27.2.7  Garageboxen (autoboxen) 

Voor het bouwen van garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' geldt, dat uitsluitend 
garageboxen met een maximale oppervlakte van 25 m2 en een maximale bouw- en goothoogte van 
3 m zijn toegestaan.

27.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 27.2, op gronden 
met de bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

27.4  Afwijken van de bouwregels

27.4.1  Bouwen buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.2.2 sub a 
voor het gedeeltelijk bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot op de zijdelingse 
bouwperceelsgrens, onder voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde en ter hoogte van het (geplande) hoofdgebouw grenst aan 
(openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. voldaan wordt aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 
onevenredig worden aangetast;

e. de weergegeven aanduidingen in acht worden genomen;
f. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.
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27.4.2  Bijbehorende bouwwerken bij gestapelde woningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.2.3 sub f 
voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij gestapelde woningen elders dan ter plaatse van 
de aanduiding 'bijgebouwen', onder voorwaarden dat:

a. de noodzaak voor het hebben van een bijbehorend bouwwerk op een andere plek;
b. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan 50 m2;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd blijft;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast.

27.4.3  Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.2.2 sub d 
voor het een minder brede voorgevel als de eis onredelijk is en/of de bouwkundige situatie daar 
aanleiding toe geeft, een en andere onder voorwaarde dat de woning desondanks 
levensloopbestendig blijft of wordt.

27.4.4  Bouwhoogte overkapping

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.2.5 sub b 
tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, als de stedenbouwkundige situatie ter plaatste zich er 
voor leent en onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

27.4.5  Mantelzorgwoning
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.2.2 

sub a en 27.5.4 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, 
waarbij de volgende regels gelden:
1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met het hoofdgebouw; 
2. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit van 

de in lid 27.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m2) en de woonunit strekt zich niet 
uit tot meer dan één bouwlaag;

3. de afstand tussen de woonunit en de achterste bouwperceelsgrens bedraagt minimaal 
8 m; 
deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m als de aangrenzende (openbare) grond 
ter hoogte van de geplande woonunit een groen-, natuur-, water-, verkeer of daarmee 
vergelijkbare bestemming heeft;

4. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal van 
10 m van het hoofdgebouw worden geplaatst;

5. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;
6. het gestelde in lid 27.2.3 sub c en f is van overeenkomstige toepassing;
7. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking is aanvaardbaar;

b. het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 
toestaan dat:
1. in afwijking van het bepaalde in sub a4 (minimaal 8 of 3 m uit de achterste 

bouwperceelsgrens), een woonunit op de bouwperceelsgrens wordt geplaatst;
2. de in sub a2 genoemde oppervlaktenorm (100 m2) wordt overschreden;

c. als de noodzaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 
teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan; dat 
betekent dat daarna geen sprake meer is van (extra) woonruimte of de tijdelijke woonunit is 
verwijderd.
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27.4.6  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.1 sub a 
voor de bouw van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. de bouwregels in lid 27.2.2 gelden en - in geval van een daartoe strekkende 
bouwaanaanduiding - uitsluitend het toegestane woningtype toelaatbaar is.

27.5  Specifieke gebruiksregels

27.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken, mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een beroep en/of 
bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele 
zin primair blijft;

b. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden 
gebruikt voor het aan huis gebonden beroep en/of bedrijf;

c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zodanig beperkt blijft dat de 
afstand tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 
8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening 
van de gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden beroep en/of bedrijf uitoefent ook de bewoner van de 
woning moet zijn;

f. uitsluitend een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toelaatbaar is, dat behoort tot de Lijst 
van aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven zoals opgenomen in Bijlage 2;

g. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens:
1. internetverkoop (internetwinkels);
2. een beperkte verkoop (als ondergeschikte nevenactiviteit) van producten die ter plaatse 

zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met het beroep en/of bedrijf aan huis;
h. een bedrijf geen winkeluitstraling mag hebben;
i. geen uitstalling van te verkopen artikelen mag plaatsvinden; geen showroom binnen of buiten;
j. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

k. uitsluitend onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn 
toegestaan, waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht voor de 
uitoefening van het aan huis gebonden beroep en/of bedrijf; buitenactiviteiten gekoppeld aan 
gastouderschap zijn wel toegestaan;

m. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het 
aan huis gebonden beroep en/of bedrijf.
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27.5.2  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat:

a. de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 
Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De afstandsnorm 
geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

27.5.3  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbes luit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

27.5.4  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning.

27.5.5  Gebruik bijbehorende bouwwerken als garage

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - uitsluitend garages' zijn uitsluitend 
garages toegestaan en geen andere aangebouwde bijbehorende bouwwerken van de bestemming 
'Wonen'. Ter plaatse van deze aanduiding mag dus niet gewoond worden.

27.5.6  Gebruik bijgebouw als woning (uitsterfregeling)
1. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bijgebouw 

uitsterfregeling' kan het bijgebouw worden gebruikt als woning;
2. Het recht als bedoeld in lid 1 vervalt, zodra uit de administratie van Basisregistratie Personen 

(BRP) blijkt, dat het bijgebouw een jaar lang onafgebroken geen woonfunctie heeft gehad.

27.6  Afwijken van de gebruiksregels

27.6.1  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf dat niet in de lijst is opgenomen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.5.1 sub f 
voor het toelaten van een beroep en/of bedrijf aan huis, dat naar aard, omvang en hinder gelijk te 
stellen is met één of meer in Bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven, onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

27.6.2  Wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op kortere afstand tot bouwperceelsgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.5.1, sub c 
en lid 27.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf dan wel de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot 
minimaal 3 m tussen het bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens, onder de voorwaarden 
dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk 
grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

 269 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

27.6.3  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.5.1 en 
een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

a. wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of monumentale 
status van de woning;

b. mits het vrijstaande bouwwerk een ruimtelijke eenheid vorm met de woning.

27.6.4  Mantelzorg
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.5.4 

en toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als 
woonruimte voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:
1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met het hoofdgebouw;
2. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in lid 27.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m2);
3. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;
4. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens 

bedraagt minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m als de 
aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, natuur-, water-, 
verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

5. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;
6. de woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;
7. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking is aanvaardbaar;

b. het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 
toestaan dat:
1. de in sub a4 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste bouwperceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 
2. de in sub a2 genoemde oppervlaktenorm (100 m2) wordt overschreden;

c. als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 
teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 
betekent dat daarna geen sprake meer is van extra woonruimte.

27.6.5  Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.1 sub a 
voor de realisatie van een nieuwe woning in de bestaande bebouwing, onder voorwaarden dat:

a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging;

e. de bouwregels in lid 27.2.2 gelden.
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27.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

27.7.1  Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

27.7.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 27.7.1 is niet van toepassing op:

a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. het normale onderhoud betreffen;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of 

aanschrijving van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die als gevolg van een calamiteit verloren zijn gegaan;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen 

omgevingsvergunning voor het aspect bouwen is vereist.

27.7.3  Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 27.7.1 wordt slechts verleend als:

a. de bestaande architectonische, cultuurhistorische en beeldbepalende kwaliteit niet worden 
aangetast;

b. op basis van technische en economische overwegingen de instandhouding van het bouwwerk 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd;

c. als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen op basis van 
het gestelde in sub a, wordt een stedenbouwkundig - cultuurhistorisch deskundige om advies 
gevraagd.

27.8  Wijzigingsbevoegdheid

27.8.1  Verschuiven van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
een bouwvlak inclusief de ter plaatse geldende aanduidingen, verschuiven, onder voorwaarden dat:

a. de verschuiving van het bouwvlak ten hoogste 10 m bedraagt ten opzichte van het bestaande 
bouwvlak, waarbij een minimale afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens van 3 m in acht 
genomen wordt;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
d. het woningbouwplan, dat aan het verzoek tot verschuiving van het bouwvlak ten grondslag ligt, 

voldoet aan het gemeentelijk woningbouwprogramma.

27.8.2  Wijziging bouwaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de 
bouwaanduiding als bedoeld in lid 27.1 sub a wijzigen in een andere in hetzelfde sub genoemde 
bouwaanduiding, onder de voorwaarde dat:

a. het woningbouwplan, dat aan het verzoek tot wijziging van de bouwaanduiding ten grondslag 
ligt, past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;
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c. in geval van een perceel met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', een verbouwing tot 
meerdere wooneenheden gewenst of noodzakelijk is, ter behoud van (de cultuurhistorische 
waarde van) het pand;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is.
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Artikel 28  Wonen - 1

28.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van:
1. twee-onder-een-kap woningen;
2. aaneengebouwde woningen;

b. tuinen en erven;
c. nutsvoorzieningen;
d. parkeren op eigen terrein;
e. langzaamverkeersverbinding ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 

langzaamverkeer' dan wel ter weerszijden van deze aanduiding tot een maximum van 5 m 
gemeten vanuit de grens van de aanduiding;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen. 

28.2  Bouwregels

28.2.1  Algemeen

Op de in 28.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, ten dienste van de bestemming 'Wonen - 1' worden gebouwd.

28.2.2  Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen op gronden met de bestemming 'Wonen - 1' gelden de 
navolgende regels:

a. de voorgevel van het hoofdgebouw dient ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - variabele gevellijn' of de aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd;

b. bij aaneengebouwde woningen bedraagt de diepte van het hoofdgebouw maximaal 12 m;
c. bij twee-onder-een-kap woningen bedraagt de diepte van het hoofdgebouw maximaal 15 m, 

met dien verstande dat de afstand tussen het hoofdgebouw en de achterste 
bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. ter plaatse van de aanduiding 'minimum en maximum goothoogte' gelden de weergegeven 
maten;

e. hoofdgebouwen dienen met een kap te worden afgedekt;
f. het aantal aaneengebouwde woningen bedraagt per blok maximaal 7;
g. erkers zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

erkers', met dien verstande dat de bouwregels van artikel 27.2.4 van overeenkomstige 
toepassing zijn.

h. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 
6 m bedragen.

28.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.3 
van de bestemming 'Wonen'.

28.2.4  Erkers en toegangspartijen

Voor het bouwen van erkers en toegangspartijen in gelden de regels zoals weergegeven in lid 
27.2.4 van de bestemming 'Wonen'.
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28.2.5  Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.5 van de 
bestemming 'Wonen'.

28.2.6  Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de regels zoals opgenomen in lid 
27.2.6 van de bestemming 'Wonen'.

28.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in 28.2, op gronden 
met de bestemming 'Wonen - 1' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein,

indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het realiseren van de met het plan 
beoogde stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit, zoals neergelegd in het vastgestelde 
Stedenbouwkundig Plan Wijnbergen zie Bijlage 12, onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op 
onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden en bouwwerken in de weg staan.

28.4  Afwijken van de bouwregels

28.4.1  Vrijstaande woningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 28.1 sub a ten 
behoeve van de bouw van vrijstaande woningen, onder voorwaarde dat:

a. de bouwvlakdiepte maximaal 15 m bedraagt;
b. de regels onder artikel 27.2.2 sub a, d, e, g en h onverkort gelden.

28.4.2  Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 28.2.2 sub h 
voor het een minder brede voorgevel als de eis onredelijk is en/of de bouwkundige situatie daar 
aanleiding toe geeft, een en andere onder voorwaarde dat de woning desondanks 
levensloopbestendig blijft of wordt.

28.4.3  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 28.2.2 en 
28.5.4 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de 
regels gelden zoals opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

28.5  Specifieke gebruiksregels

28.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.
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28.5.2  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat:

a. de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 
Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De afstandsnorm 
geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

28.5.3  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

28.5.4  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning.

28.6  Afwijken van de gebruiksregels

28.6.1  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf, dat niet in lijst is opgenomen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 28.5.1 voor 
het toelaten van een beroep en/of bedrijf aan huis, dat naar aard, omvang en hinder gelijk te 
stellen is met één of meer in Bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven, onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

28.6.2  Wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op kortere afstand tot bouwperceelsgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 28.5.1 en lid 
27.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor een aan huis gebonden 
beroep en/of bedrijf dan wel de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m 
tussen het bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens, onder de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk 
grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

28.6.3  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 28.5.1 en 
een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

a. wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of monumentale 
status van de woning;
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b. mits het vrijstaande bouwwerk een ruimtelijke eenheid vorm met de woning.

28.6.4  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 28.5.4 en 
toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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Artikel 29  Wonen - 2

29.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van:
1. vrijstaande woningen;
2. twee-onder-een-kap woningen;
3. aaneengebouwde woningen;

b. tuinen en erven;
c. ontsluitingswegen ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' dan wel ter weerszijden van deze 

aanduiding tot een maximum van 5 m gemeten vanuit de grens van de aanduiding;
d. parkeren op eigen terrein;
e. parkeer- en groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' dan wel ter 

weerszijden van deze aanduiding tot een maximum van 5 m gemeten vanuit de grens van de 
aanduiding, met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen ten minste het verbeelde 
minimum aantal bedraagt;

f. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

29.2  Bouwregels

29.2.1  Algemeen

Op de in lid 29.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, ten dienste van de bestemming 'Wonen - 2' worden gebouwd.

29.2.2  Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen op gronden met de bestemming 'Wonen - 2' gelden de 
navolgende regels:

a. de voorgevel van het hoofdgebouw dient ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - variabele gevellijn' of de aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd, met dien 
verstande dat deze regel alleen geldt voor twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande 
woningen, waarbij maximaal 2 woningen naast elkaar in dezelfde gevellijn gebouwd mogen 
worden;

b. de voorgevel van het hoofdgebouw van aaneengebouwde woningen dient ter plaatse van de 
aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd;

c. bij aaneengebouwde woningen bedraagt de diepte van het hoofdgebouw maximaal 12 m;
d. bij vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen bedraagt de diepte van het hoofdgebouw 

maximaal 15 m, mits hetzelfde bouwperceel van de woning voor niet meer dan 50% wordt 
bebouwd;

e. het aantal aaneengebouwde woningen bedraagt per blok maximaal 8;
f. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de verbeelde maximum bouwhoogte;
g. hoofdgebouwen dienen met een kap te worden afgedekt;
h. voor de voorgevel van een hoofdgebouw zijn veranda's en luifels toegestaan, met dien 

verstande dat de afstand tot de bestemmingsgrens aan de voorzijde van het hoofdgebouw 
minimaal 2 m bedraagt;

i. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 
6 m bedragen.
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29.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.3 
van de bestemming 'Wonen'.

29.2.4  Erkers en toegangspartijen

Voor het bouwen van erkers en toegangspartijen in gelden de regels zoals weergegeven in lid 
27.2.4 van de bestemming 'Wonen'.

29.2.5  Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.5 van de 
bestemming 'Wonen'.

29.2.6  Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de regels zoals opgenomen in lid 
27.2.6 van de bestemming 'Wonen'.

29.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 29.2, op gronden 
met de bestemming 'Wonen - 2' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein,

indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het realiseren van de met het plan 
beoogde stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit, zoals neergelegd in het vastgestelde 
Stedenbouwkundig Plan Wijnbergen zie Bijlage 12, onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op 
onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden en bouwwerken in de weg staan.

29.4  Afwijken van de bouwregels

29.4.1  Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.2.2 sub i 
voor het een minder brede voorgevel als de eis onredelijk is en/of de bouwkundige situatie daar 
aanleiding toe geeft, een en andere onder voorwaarde dat de woning desondanks 
levensloopbestendig blijft of wordt.

29.4.2  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2.2 en 
Strijdig gebruik voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij 
de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.
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29.5  Specifieke gebruiksregels

29.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

29.5.2  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat:

a. de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 
Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De afstandsnorm 
geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

29.5.3  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

29.5.4  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning of als 
afhankelijke woonruimte.

29.6  Afwijken van de gebruiksregels

29.6.1  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf dat niet in de lijst is opgenomen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.5.1 voor 
het toelaten van een beroep en/of bedrijf aan huis, dat naar aard, omvang en hinder gelijk te 
stellen is met één of meer in Bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven, onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

29.6.2  Wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op kortere afstand tot bouwperceelsgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.5.1 en lid 
29.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor een aan huis gebonden 
beroep en/of bedrijf dan wel de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m 
tussen het bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens, onder de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk 
grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;
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c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

29.6.3  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.5.1 en 
een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

a. wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of monumentale 
status van de woning;

b. mits het vrijstaande bouwwerk een ruimtelijke eenheid vorm met de woning.

29.6.4  Aantal parkeerplaatsen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.1 sub e 
voor het verlagen van het aantal parkeerplaatsen, mits voldaan blijft worden aan de geldende 
gemeentelijke parkeernormering.

29.6.5  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.5.4 en 
toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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Artikel 30  Wonen - 3

30.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van:
1. vrijstaande woningen;
2. twee-onder-een-kap woningen;
3. aaneengebouwde woningen;

met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' uitsluitend vrijstaande woningen 
zijn toegestaan;

b. tuinen en erven
c. langzaamverkeersverbinding ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 

langzaamverkeer' dan wel ter weerszijden van deze aanduiding tot een maximum van 5 m 
gemeten vanuit de grens van de aanduiding;

d. parkeren op eigen terrein;
e. speelvoorziening, in elk geval ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' dan wel ter 

weerszijden van deze aanduiding tot een maximum van 5 m gemeten vanuit de grens van de 
aanduiding;

f. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

30.2  Bouwregels

30.2.1  Algemeen

Op de in 30.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, ten dienste van de bestemming 'Wonen - 3' worden gebouwd.

30.2.2  Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de voorgevel van het hoofdgebouw dient ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - variabele gevellijn' of de aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd, waarbij bij 
de eerstgenoemde aanduiding per blok twee-onder-een-kapwoningen en/of vrijstaande 
woningen maximaal 2 woningen naast elkaar in dezelfde gevellijn gebouwd mogen worden;

b. bij aaneengebouwde woningen bedraagt de diepte van het hoofdgebouw maximaal 12 m;
c. bij vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen bedraagt de diepte van het hoofdgebouw 

maximaal 15 m, mits hetzelfde bouwperceel van de woning voor niet meer dan 40% wordt 
bebouwd;

d. het aantal aaneengebouwde woningen bedraagt per blok maximaal 8;
e. de goothoogte bedraagt niet minder dan de verbeelde minimum goothoogte;
f. de goothoogte bedraagt niet meer dan de verbeelde maximum goothoogte;
g. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de verbeelde maximum bouwhoogte;
h. hoofdgebouwen dienen met een kap te worden afgedekt, waarbij de minimum en maximum 

verbeelde dakhelling in acht moet worden genomen;
i. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 

6 m bedragen.
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30.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.3 
van de bestemming 'Wonen'.

30.2.4  Erkers en toegangspartijen

Voor het bouwen van erkers en toegangspartijen in gelden de regels zoals weergegeven in lid 
27.2.4 van de bestemming 'Wonen'.

30.2.5  Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.5 van de 
bestemming 'Wonen'.

30.2.6  Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de regels zoals opgenomen in lid 
27.2.6 van de bestemming 'Wonen'.

30.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in 30.2, op gronden 
met de bestemming 'Wonen - 3' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein,

indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het realiseren van de met het plan 
beoogde stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit, zoals neergelegd in het vastgestelde 
Stedenbouwkundig Plan Wijnbergen zie Bijlage 12, onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op 
onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden en bouwwerken in de weg staan.

30.4  Afwijken van de bouwregels

30.4.1  Dakhelling

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 30.2.2 sub h 
voor een minimale dakhelling van 35°.

30.4.2  Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.2.2 sub i 
voor het een minder brede voorgevel als de eis onredelijk is en/of de bouwkundige situatie daar 
aanleiding toe geeft, een en andere onder voorwaarde dat de woning desondanks 
levensloopbestendig blijft of wordt.

30.4.3  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 30.2.2 en 
30.5.4 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de 
regels gelden zoals opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.
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30.5  Specifieke gebruiksregels

30.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

30.5.2  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat:

a. de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 
Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De afstandsnorm 
geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

30.5.3  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

30.5.4  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning of als 
afhankelijke woonruimte.

30.6  Afwijken van de gebruiksregels

30.6.1  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf dat niet in de lijst is opgenomen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.5.1 voor 
het toelaten van een beroep en/of bedrijf aan huis, dat naar aard, omvang en hinder gelijk te 
stellen is met één of meer in Bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven, onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

30.6.2  Wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op kortere afstand tot bouwperceelsgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.5.1 en lid 
30.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor een aan huis gebonden 
beroep en/of bedrijf dan wel de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m 
tussen het bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens, onder de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk 
grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;
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c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

30.6.3  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.5.1 en 
een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

a. wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of monumentale 
status van de woning;

b. mits het vrijstaande bouwwerk een ruimtelijke eenheid vorm met de woning.

30.6.4  Aantal parkeerplaatsen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.1 sub f 
voor het verlagen van het aantal parkeerplaatsen, mits voldaan blijft worden aan de geldende 
gemeentelijke parkeernormering.

30.6.5  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 30.5.4 en 
toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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Artikel 31  Wonen - 4

31.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van:
1. vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';
2. twee-onder-een-kap woningen, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen';
3. aaneengebouwde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd';
4. gestapelde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld';

b. groenvoorzieningen; 
c. tuinen en erven;
d. minimaal 100 m² speelvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen. 

31.2  Bouwregels

31.2.1  Algemeen

Op de in 31.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, ten dienste van de bestemming 'Wonen - 4' worden gebouwd.

31.2.2  Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen op gronden met de bestemming 'Wonen - 4' gelden de 
navolgende regels:

a. de realisatie is alleen toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte', gelden de 

weergegeven maten;
c. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 

6 m bedragen.

31.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.3 
van de bestemming 'Wonen'.

31.2.4  Erkers en toegangspartijen

Voor het bouwen van erkers en toegangspartijen in gelden de regels zoals weergegeven in lid 
27.2.4 van de bestemming 'Wonen'.

31.2.5  Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.5 van de 
bestemming 'Wonen'.

31.2.6  Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de regels zoals opgenomen in lid 
27.2.6 van de bestemming 'Wonen'.
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31.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in 31.2, op gronden 
met de bestemming 'Wonen - 4' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

31.4  Afwijken van de bouwregels

31.4.1  Bouwen buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.2.2 sub a 
voor het gedeeltelijk bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot 2 m uit de zijdelingse 
bouwperceelsgrens onder de voorwaarden zoals beschreven in lid 27.4.1 van de bestemming 
'Wonen'.

31.4.2  Maximum goot- en bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.2.2 sub b 
voor het verhogen van het maximum goot- en bouwhoogte naar respectievelijk 6 m en 11 m, onder 
voorwaarde dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
c. de weergegeven overige aanduidingen in acht worden genomen.

31.4.3  Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.2.2 sub c 
voor het een minder brede voorgevel als de eis onredelijk is en/of de bouwkundige situatie daar 
aanleiding toe geeft, een en andere onder voorwaarde dat de woning desondanks 
levensloopbestendig blijft of wordt.

31.4.4  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 31.2.2 en 
31.5.4 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de 
regels gelden zoals opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

31.5  Specifieke gebruiksregels

31.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.
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31.5.2  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat:

a. de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 
Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De afstandsnorm 
geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

31.5.3  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

31.5.4  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning of als 
afhankelijke woonruimte

31.6  Afwijken van de gebruiksregels

31.6.1  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf dat niet in de lijst is opgenomen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.5.1 voor 
het toelaten van een beroep en/of bedrijf aan huis, dat naar aard, omvang en hinder gelijk te 
stellen is met één of meer in Bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven, onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

31.6.2  Wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op kortere afstand tot bouwperceelsgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.5.1 en lid 
31.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor een aan huis gebonden 
beroep en/of bedrijf dan wel de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m 
tussen het bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens, onder de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk 
grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

31.6.3  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.5.1 en 
een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

a. wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of monumentale 
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status van de woning;
b. mits het vrijstaande bouwwerk een ruimtelijke eenheid vorm met de woning.

31.6.4  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 31.5.4 en 
toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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Artikel 32  Wonen - 5

32.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 5 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van vrijstaande woningen;
b. water;
c. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder in elk geval 
vlonders zijn begrepen, en voorzieningen.

32.2  Bouwregels

32.2.1  Algemeen

Op de in lid 32.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, ten dienste van de bestemming 'Wonen - 5' worden gebouwd.

32.2.2  Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen op gronden met de bestemming 'Wonen - 5' gelden de 
navolgende regels:

a. de voorgevel van het hoofdgebouw dient ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - variabele gevellijn' te worden gebouwd, daarbij dient een afstand van 
minimaal 3 m in acht genomen te worden tot de zijdelingse perceelsgrens;

b. het aantal woningen bedraagt niet meer dan 13;
c. de diepte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 15 m;
d. het bebouwingspercentage bedraagt niet meer dan het verbeelde maximum 

bebouwingspercentage; 
e. de goothoogte bedraagt niet meer dan de verbeelde maximum goothoogte;
f. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de verbeelde maximum bouwhoogte;
g. hoofdgebouwen dienen met een kap te worden afgedekt;
h. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 

6 m bedragen.

32.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.3 
van de bestemming 'Wonen'.

32.2.4  Erkers en toegangspartijen

Voor het bouwen van erkers en toegangspartijen in gelden de regels zoals weergegeven in lid 
27.2.4 van de bestemming 'Wonen'.

32.2.5  Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.5 van de 
bestemming 'Wonen'.

32.2.6  Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de regels zoals opgenomen in lid 
27.2.6 van de bestemming 'Wonen'.
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32.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 32.2, op gronden 
met de bestemming 'Wonen - 5' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokinrichtingen van bouwwerken;
b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein;

indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het realiseren van de met het plan 
beoogde stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit, zoals neergelegd in het vastgestelde 
Stedenbouwkundig Plan Wijnbergen zie Bijlage 12, onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op 
onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden en bouwwerken in de weg staan.

32.4  Afwijken van de bouwregels

32.4.1  Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 32.2.2 sub h 
voor het een minder brede voorgevel als de eis onredelijk is en/of de bouwkundige situatie daar 
aanleiding toe geeft, een en andere onder voorwaarde dat de woning desondanks 
levensloopbestendig blijft of wordt.

32.4.2  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 32.2.2 en 
32.5.4 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de 
regels gelden zoals opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

32.5  Specifieke gebruiksregels

32.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

32.5.2  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat:

a. de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 
Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De afstandsnorm 
geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.
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32.5.3  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

32.5.4  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning of als 
afhankelijke woonruimte.

32.6  Afwijken van de gebruiksregels

32.6.1  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf dat niet in de lijst is opgenomen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 32.5.1 voor 
het toelaten van een beroep en/of bedrijf aan huis, dat naar aard, omvang en hinder gelijk te 
stellen is met één of meer in Bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven, onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

32.6.2  Wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op kortere afstand tot bouwperceelsgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 32.5.1 en lid 
32.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor een aan huis gebonden 
beroep en/of bedrijf dan wel de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m 
tussen het bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens, onder de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk 
grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

32.6.3  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 32.5.1 en 
een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

a. wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of monumentale 
status van de woning;

b. mits het vrijstaande bouwwerk een ruimtelijke eenheid vorm met de woning.

32.6.4  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 32.5.4 en 
toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'. 
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Artikel 33  Wonen - Uit te werken

33.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van vrijstaande woningen;
b. tuinen en erven;
c. parkeerplaatsen;
d. nutsvoorzieningen;

en daarbij bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

33.2  Uitwerkingsregels

33.2.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders moeten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, de in 33.1 bedoelde gronden met de bestemming 'Wonen - Uit te werken' 
uitwerken.

33.2.2  Ruimtelijke uitwerking

Bij het uit te werken plan geldt dat de ruimtelijke uitwerking aanvaardbaar moet zijn.

33.2.3  Uitvoerbaarheid

Bij het uit te werken plan dient de uitvoerbaarheid te worden gewaarborgd.

33.3  Bouwregels

Het is verboden bouwwerken te bouwen als bedoeld in 33.1 zonder een door burgemeester en 
wethouders vastgesteld uitwerkingsplan, dat rechtskracht heeft verkregen.
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Artikel 34  Woongebied - 1

34.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en 
aaneengebouwde woningen;

b. tuinen en erven;
c. verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting;
d. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
e. ondergrondse afvalcontainers, verhardingen en parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

34.2  Bouwregels

34.2.1  Algemeen

Op de in lid 34.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, ten dienste van de 
bestemming 'Woongebied - 1' worden gebouwd.

34.2.2  Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen op gronden met de bestemming 'Woongebied - 1' gelden de 
navolgende regels:

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en 'minimale-maximale 
dakhelling (graden)' gelden de weergegeven maten;

b. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 
6 m bedragen;

voor vrijstaande woningen:

c. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 
worden geplaatst, waarbij de voorgevel minimaal 0,50 m moet verspringen ten opzichte van de 
naastgelegen woning indien deze reeds vergund is;

d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen moet minimaal 3 m 
bedragen;

e. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 15 meter bedragen;

voor twee-onder-een-kap woningen:

f. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 
worden geplaatst, met inachtneming van de voorwaarde dat de voorgevel minimaal 0,50 m 
moet verspringen ten opzichte van de voorgevel van de (reeds vergunde) naastgelegen woning, 
niet zijnde de andere helft van de twee-onder-een-kap woning;

g. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan de niet aangebouwde 
zijde moet minimaal 4 m bedragen;

h. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 15 m bedragen; 

voor aaneengebouwde woningen:

i. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 
worden geplaatst, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. de voorgevel moet minimaal 0,50 m verspringen ten opzichte van de voorgevel van de 

naastgelegen woning, niet zijnde de overige aaneen te bouwen woning in dezelfde rij en 
deze reeds vergund is;
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2. de situering van de voorgevel van de eerst vergunde aaneengebouwde woning is bepalend 
voor de situering van de voorgevel van de overig aaneen te bouwen woningen in dezelfde 
rij;

j. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan de niet aangebouwde 
zijde moet minimaal 3 m bedragen;

k. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 13 m bedragen.

34.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte op het bouwperceel mag maximaal 100 m² per woning bedragen, 
mits het bebouwingspercentage van het bouwperceelsgedeelte minus de oppervlakte van het 
hoofdgebouw, niet meer bedraagt dan 50%;

b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend vanaf 1 m achter (het verlengde van) de 
voorgevel van de woning worden gebouwd;

c. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan de woning, geldt 
de hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd 
met 0,30 m;

d. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.

34.2.4  Erkers en toegangspartijen

Voor het bouwen van erkers en toegangspartijen in gelden de regels zoals weergegeven in lid 
27.2.4 van de bestemming 'Wonen'.

34.2.5  Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de regels zoals weergegeven in lid 27.2.5 van de 
bestemming 'Wonen'.

34.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen;

d. afschermingen van technische installatie(s) op platte daken mogen tot maximaal 0,5 m boven 
het dakvlak worden gebouwd.

34.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 34.2, op gronden 
met de bestemming 'Woongebied - 1' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de situering van het hoofdgebouw op de kavel;
b. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
c. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;
d. de afmetingen van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van bouwwerken;
f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein;
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onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van 
gronden en bouwwerken in de weg staan.

34.4  Afwijken van de bouwregels

34.4.1  Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 34.2.2 sub b 
voor een minder brede voorgevel als de eis onredelijk is en/of de bouwkundige situatie daar 
aanleiding toe geeft, een en andere onder voorwaarde dat de woning desondanks 
levensloopbestendig blijft of wordt.

34.4.2  Mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 34.2.2 en 
34.5.5 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, waarbij de 
regels gelden zoals opgenomen in lid 27.4.5 van de bestemming 'Wonen'.

34.4.3  Overkappingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 34.2.3 sub b 
voor het bouwen van een overkapping naast of vóór de woning, onder voorwaarden dat:

a. de oppervlakte maximaal 20 m² mag bedragen;
b. de oppervlakte eenmalig niet meetelt met de onder 34.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;
c. het deel van het bouwperceel gelegen vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens én tot 3 m 

achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens voor niet meer dan 50% wordt 
bebouwd;

d. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen; indien wordt aangebouwd aan een bijgebouw 
geldt de goothoogte van dat bijgebouw als maximale bouwhoogte;

e. de overkapping aan maximaal drie zijden is gesloten met wanden een bestaand gebouw of 
een ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding.

34.4.4  Erker/toegangspartij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 34.2.3 sub b 
voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde met een erker of een toegangspartij, onder 
voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet 
hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van 
de woning, vermeerderd met 0,30 m;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;
c. de diepte maximaal 1,5 m mag bedragen.

34.5  Specifieke gebruiksregels

34.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf

Een woning, inclusief eventueel aanwezige (bij de woning behorende) aangebouwde, bijbehorende 
bouwwerken mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep (Bijlage 1) als een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf (Bijlage 2), in het laatste geval echter uitsluitend mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 27.5.1, van de bestemming 'Wonen'.
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34.5.2  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de 
woonfunctie, onder voorwaarde dat:

a. de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 
Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De afstandsnorm 
geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

34.5.3  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

34.5.4  Mogelijkheden voor ontmoeting

Bij mogelijkheden voor ontmoeting moeten terrassen voldoen aan de ruimtelijk relevante 
voorwaarden in de 'Nota terrassenbeleid', zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en 
wethouders van 5 maart 2013 (Bijlage 10) en de standplaatsen aan die in de 'Nota 
standplaatsenbeleid 2011', zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 
22 november 2011 (Bijlage 11), met dien verstande dat wanneer de nota's gedurende de 
planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

34.5.5  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning of als 
afhankelijke woonruimte.

34.6  Afwijken van de gebruiksregels

34.6.1  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf, dat niet in lijst is opgenomen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.5.1 sub f 
voor het toelaten van een beroep en/of bedrijf aan huis, dat naar aard, omvang en hinder gelijk te 
stellen is met één of meer in Bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven, onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

34.6.2  Wonen en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op kortere afstand tot bouwperceelsgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.5.1, sub c 
en lid 27.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor een aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf dan wel de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot 
minimaal 3 m tussen het bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens, onder de voorwaarden 
dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk 
grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

b. bewoning slechts is toegestaan door personen die deel uitmaken van de huishouding van de 
bijbehorende woning;
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c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen niet is toegestaan.

34.6.3  Aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.5.1 en 
een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

a. wanneer een aanpandige oplossing niet mogelijk is vanwege architectuur of monumentale 
status van de woning;

b. mits het vrijstaande bouwwerk een ruimtelijke eenheid vorm met de woning.

34.6.4  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 34.5.5 en 
toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als woonruimte voor 
mantelzorg, waarbij de regels gelden zoals opgenomen in lid 27.6.4 van de bestemming 'Wonen'.
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Artikel 35  Woongebied - Uit te werken

35.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, in de vorm van vrijstaande, twee-onder-een-kap, aaneengebouwde en gestapelde 
woningen;

b. tuinen en erven;
c. verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting;
d. parkeerplaatsen;
e. openbaar groen;
f. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;

en daarbij bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

35.2  Uitwerkingsregels

35.2.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders moeten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, de in 35.1 bedoelde gronden met de bestemming 'Woongebied - Uit te 
werken' uitwerken.

35.2.2  Ruimtelijke uitwerking

Bij het uit te werken plan geldt dat de ruimtelijke uitwerking aanvaardbaar moet zijn.

35.2.3  Uitvoerbaarheid

Bij het uit te werken plan dient de uitvoerbaarheid te worden gewaarborgd.

35.3  Bouwregels

Het is verboden bouwwerken te bouwen als bedoeld in 35.1 zonder een door burgemeester en 
wethouders vastgesteld uitwerkingsplan dat rechtskracht heeft verkregen. 
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Artikel 36  Leiding - Gas

36.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor:

a. de aanleg en de instandhouding van een ondergrondse hoge druk aardgastransportleiding;
b. een vrijwaringszone aan weerszijden van de hoge druk aardgastransportleiding ;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in geval 
van strijdigheid van de regels van de bestemming 'Leiding - Gas' met een andere op deze gronden 
rustende bestemming, de regels van de bestemming 'Leiding - Gas' vóór de regels van de andere 
bestemming gaan.

36.2  Bouwregels

36.2.1  Algemeen

Op de in lid 36.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Leiding - Gas' worden gebouwd.

36.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat:

a. de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen;
b. het bouwen van overkappingen niet is toegestaan.

36.3  Afwijken van de bouwregels

36.3.1  Bouwen t.b.v. andere voorkomende bestemming(en)

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 36.1 en 36.2 
voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), onder 
voorwaarden dat:

a. de veiligheid van de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbaar object wordt 
toegelaten; 

b. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de 
instandhouding van de hoge druk aardgas transportleiding;

c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

36.4  Specifieke gebruiksregels

36.4.1  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 51 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van goederen ten behoeve van inspectie en 
onderhoud van de gastransportleiding;

b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object 
kan worden toegelaten.
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36.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

36.5.1  Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' 
de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van diepwortelende beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van de bodem en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of 

egaliseren van gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en/of de 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

36.5.2  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;

b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende:

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden;
omgevingsvergunning voor het kappen; of 
ontgrondingsvergunning.

36.5.3  Voorwaarden

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of 
werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld 
moeten worden om eventuele schade te voorkomen.

36.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, 
als is aangetoond dat op de betrokken locatie geen leiding meer aanwezig is of verwijderd gaat 
worden.

Vooraf moet schriftelijk advies ingewonnen worden bij de leidingbeheerder.
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Artikel 37  Leiding - Riool

37.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

a. de aanleg en de instandhouding van een rioolwatertransportleiding; 
b. een vrijwaringszone aan weerszijden vanuit het hart van de leiding;

en bij de bestemming behorende bouwwerken voorzieningen, met dien verstande dat in geval van 
strijdigheid van de regels van de bestemming 'Leiding - Riool' met een andere op deze gronden 
rustende bestemming, de regels van de bestemming 'Leiding - Riool' vòòr de regels van de andere 
bestemming gaan.

37.2  Bouwregels

37.2.1  Algemeen

Op de in lid 37.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Leiding - Riool' worden gebouwd.

37.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat:

a. de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen;
b. het bouwen van overkappingen niet is toegestaan.

37.3  Afwijken van de bouwregels

37.3.1  Bouwen t.b.v. andere voorkomende bestemming(en)

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 37.1 en 37.2 
voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de 
instandhouding van de rioolwatertransportleiding;

b. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

37.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

37.4.1  Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Leiding - Riool' 
de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van 

gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
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g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en/of de 
daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

37.4.2  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;

b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende:

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden;
omgevingsvergunning voor het kappen; of 
ontgrondingsvergunning.

37.4.3  Voorwaarden

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
advies in bij de leidingbeheerder.

37.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, 
als is aangetoond dat op de betrokken locatie geen leiding meer aanwezig is of verwijderd gaat 
worden.

Vooraf moet advies ingewonnen worden bij de leidingbeheerder.
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Artikel 38  Waarde - Archeologie

38.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel 
van archeologische waarden in de bodem.

Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één bouwperceel, gelden 
de meest strenge regels voor het hele bouwperceel.

38.2  Bouwregels

38.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels: 

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter 
dan 50 m² en met een bodemverstoring dieper dan 0,3 m dient de aanvrager een rapport te 
overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking 
heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. als uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd 
gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in 
andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, 
afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige 
toepassing.

38.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunningaanvraag als bedoeld in lid 
38.2.1 sub a, wint het advies in bij de archeologisch deskundige.

38.2.3  Bouwen voor andere voorkomende bestemming(en)

Het bepaalde in lid 38.2.1 sub a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van 
nieuwe kelders;

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 
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bestaande funderingen.

38.3  Nadere eisen

Het bevoegde gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in lid 38.2, nadere eisen stellen met 
betrekking tot:

a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige 
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de 
archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te behouden.

38.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

38.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden om zonder omgevingsvergunning van 
het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder maaiveld en over een oppervlakte van meer dan 

50 m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen en het graven van een 
bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden 
waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

38.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 38.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande 
maaiveld;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met 
inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
d. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 

fundering van een bestaand bouwwerk;
e. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in dit kader is verleend;

f. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 
Erfgoedwet gelden.
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38.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in lid 38.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 
onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de 
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel 
van het bevoegd bezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding 
geeft, dient op advies van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te 
vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de 
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie, die is getoetst door 
de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld.

38.4.4  Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en voorschriften 

aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in lid 38.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of 
door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan 
worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden 
gesteld.

38.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' geheel of gedeeltelijk te laten 
vervallen als:

a. op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 39  Waarde - Archeologische verwachting 1

39.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming 
van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één bouwperceel, gelden 
de meest strenge regels voor het hele bouwperceel.

39.2  Bouwregels

39.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter 
dan 250 m2 en met een bodemverstoring dieper dan 0,4 m dient de aanvrager een rapport te 
overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking 
heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. als uit sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of 
meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden voor een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in 
andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, 
afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige 
toepassing.

39.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 39.2.1 sub a, wint het 
advies in bij de archeologisch deskundige.

39.2.3  Geen archeologisch rapport

Het bepaalde onder lid 39.2.1 sub a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte met maximaal 250 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt genut, 
met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 
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bestaande funderingen.

39.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 39.2, nadere 
eisen stellen met betrekking tot:

a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige 
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de 
archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te behouden.

39.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

39.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 

250 m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakte verhardingen en het graven van een 
bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden 
waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

39.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder lid 39.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met 
inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 

fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet gelden.

39.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de onder lid 39.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende 
beoordelingscriteria:

 307 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 
onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de 
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende 
mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de 
archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het terrein in 
andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, 
afdoende is vastgesteld.

39.4.4  Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waaronder (ondanks de 
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel gericht zijn;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in lid 39.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige.

39.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' geheel of gedeeltelijk te laten 
vervallen, als op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer 
archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' te wijzigen in 'Waarde - 
Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 40  Waarde - Archeologische verwachting 2

40.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming 
van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één bouwperceel, gelden 
de meest strenge regels voor het hele bouwperceel.

40.2  Bouwregels

40.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter 
dan 250 m2 en met een bodemverstoring dieper dan 0,3 m moet de aanvrager een rapport te 
overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking 
heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarde van de gronden door 
het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één 
of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden 
in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende 
is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

40.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 40.2.1 sub a, wint het 
advies in bij de archeologisch deskundige.

40.2.3  Geen archeologisch rapport

Het bepaalde onder lid 40.2.1 sub a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte met maximaal 250 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, 
met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 
bestaande funderingen.
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40.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 40.2, nadere 
eisen stellen ten aanzien van:

a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige 
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de 
archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te behouden.

40.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

40.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 

250 m2 waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen en het graven van een 
bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden 
waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

40.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 40.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met 
inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 

fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet gelden.

40.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in lid 40.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 
onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
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aanvraag voor een omgevingsvergunning moet overleggen. in het rapport moeten de 
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende 
mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, moet op advies van de 
archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van het terrein in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

40.4.4  Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder;

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel gericht zijn;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

b. voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld 
in lid 40.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige.

40.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, deze 
bestemming wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' geheel of gedeeltelijk te laten 
vervallen, als op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer 
archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' te wijzigen in 'Waarde - 
Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 41  Waarde - Archeologische verwachting 3

41.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming 
van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één bouwperceel, gelden 
de meest strenge regels voor het hele bouwperceel.

41.2  Bouwregels

41.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter 
dan 1.000 m2 en met een bodemverstoring dieper dan 0,3 m dient de aanvrager een rapport te 
overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking 
heeft in voldoende mate is vastgesteld.

b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarde van de gronden door 
het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één 
of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in 
andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is 
vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

41.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 41.2.1 sub a, wint het 
advies in bij de archeologisch deskundige.

41.2.3  Geen archeologisch rapport

Het bepaalde onder lid 41.2.1 sub a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte met maximaal 1.000 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, 
met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 
bestaande funderingen.
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41.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 41.2, nadere 
eisen stellen ten aanzien van:

a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige 
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de 
archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

41.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

41.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 

1.000 m2 waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen 
van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en 
andere wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen en het graven van 
een bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden 
waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

41.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder lid 41.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met 
inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 

fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet gelden.

41.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de onder lid 41.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende 
beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 
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onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de 
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende 
mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de 
archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het terrein in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

41.4.4  Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan 

voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder;
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel gericht zijn;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in lid 41.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige.

41.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' geheel of gedeeltelijk te laten 
vervallen, als op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer 
archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' te wijzigen in 'Waarde - 
Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 42  Waarde - Archeologische verwachting 4

42.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming 
van te verwachten archeologisch waarden in de bodem.

Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één bouwperceel, gelden 
de meest strenge regels voor het hele bouwperceel.

42.2  Bouwregels

42.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter 
dan 5.000 m2 en met een bodemverstoring dieper dan 0,3 m dient de aanvrager een rapport te 
overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking 
heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 
het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één 
of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een archeologisch deskundige;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 

te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in 

andere beschikbare informatie, wat is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is 
vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

42.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 42.2.1 sub a, wint het 
advies in bij de archeologisch deskundige.

42.2.3  Geen archeologisch rapport

Het bepaalde onder lid 42.2.1 sub a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte met maximaal 5.000 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, 
met uitzondering van nieuwe kelders;

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 
bestaande funderingen.
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42.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 42.2, nadere 
eisen stellen ten aanzien van:

a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige 
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de 
archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te behouden.

42.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

42.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 

5.000 m2 waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen 
van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en 
andere wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen en het graven van 
een bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden 
waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
g. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

42.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 42.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met 
inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 

fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet gelden.

42.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in lid 42.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 
onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
aanvraag om een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de 
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archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende 
mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de 
archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het terrein in 
andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is 
vastgesteld.

42.4.4  Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dot doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit 
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunningaanvraag 
als bedoeld in lid 42.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige.

42.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' geheel of gedeeltelijk te laten 
vervallen, als op basis van ander archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer 
archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' te wijzigen in 'Waarde - 
Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 43  Waterstaat - Waterkering

43.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

a. de aanleg en de instandhouding van een waterkering;
b. waterstaatkundige voorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in geval 
van strijdigheid van de regels van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' met een andere op 
deze gronden rustende bestemming, de regels van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' vòòr 
de regels van de andere bestemming gaan.

43.2  Bouwregels

43.2.1  Algemeen

Op de in lid 43.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming Waterstaat - Waterkering worden gebouwd.

43.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat:

a. de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen;
b. de oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen. 

43.3  Afwijken van de bouwregels

43.3.1  Bouwen voor andere voorkomende bestemming(en)

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 43.1 en 43.2 
voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), onder 
voorwaarden dat:

a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de 
instandhouding van de waterkering;

b. vooraf advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.

43.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

43.4.1  Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Waterstaat - 
Waterkering' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van 

gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en/of de 
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daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

43.4.2  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;

b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende:

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden, 
omgevingsvergunning voor het kappen of 
ontgrondingsvergunning.

43.4.3  Advies

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
advies in bij de waterbeheerder.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 44  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 45  Algemene bouwregels

45.1  Bouwregels bij overschrijding van de bouw- en/of bestemmingsgrenzen

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de bouw- en/of bestemmingsgrenzen is niet van 
toepassing met betrekking tot:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voorzover zij de grens van de weg 
niet overschrijden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden voor 
ventilatiekanalen en schoorstenen, voorzover de overschrijding van de naar de weg gekeerde 
bouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt en daarbij de grens van de weg niet wordt 
overschreden;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, bloemenkozijnen, balkons, 
reclame-uitingen, galerijen en luifels, voorzover de overschrijding van de naar de weg gekeerde 
bouwgrens niet meer dan 50 cm bedraagt en zij niet lager zijn aangebracht dan:
1. 4,20 m boven een rijbaan of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een rijbaan;
2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de onder 

nummer 1 genoemde strook;
d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voorzover dezen de bouwgrens met 

niet meer dan 1 m overschrijden;
e. goten, ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van water en 

rioolstoffen;
f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voorzover deze hijsinrichtingen in geen 

enkele stand:
1. de naar de weg gekeerde bouwgrens met meer dan 1 m overschrijden;
2. de grens van de weg overschrijden;
3. lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven een rijbaan.

45.2  Afwijken van de bouwregels bij overschrijding van de bouw- en/of 
bestemmingsgrenzen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 45.1 voor het 
overschrijden van bouw- en/of bestemmingsgrenzen met ten hoogste 2 m, als het betreft:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen die de grens van de weg 
overschrijden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden voor 
ventilatiekanalen en schoorstenen, die de naar de weg gekeerde bouwgrens met meer dan 12 
cm overschrijden, dan wel die de grens van de weg overschrijden;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, die de naar de weg gekeerde bouwgrens met 
meer dan 50 cm overschrijden, met inachtneming van het bepaalde in lid 45.1 onder c, 
nummers 1 en 2;

d. overbouwingen voor de verbinding van twee bouwwerken, met inachtneming van het bepaalde 
in lid 45.1 onder c;

e. bloemenkozijnen, balkons en galerijen, mits zij bij overschrijding van de grens van de weg 
voldoen aan het bepaalde in lid 45.1 onder c;

f. luifels en draagconstructies voor reclame, mits zij bij overschrijding van de weggrens voldoen 
aan het bepaalde in lid 45.1 onder c;

g. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen die in enige stand de naar de 
weg gekeerde bouwgrens met ten hoogste 1,50 m overschrijden, mits zij niet lager zijn 
geplaatst dan 4,20 m boven de rijbaan;

h. toegangen van bouwwerken, voor wat de hoogte boven de weg betreft, die de grens van de 
weg niet overschrijden;

 322 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



i. kelderingangen en kelderkoekoeken;
j. bouwwerken waarvan de bovenzijde niet hoger is gelegen dan:

1. de hoogte van de weg, voorzover de bouwwerken in de weg zijn gelegen;
2. de terreinhoogte bij voltooiing van de bouw, voorzover de bouwwerken niet in de weg 

gelegen zijn.

45.3  Bestaande maten

Voor een legaal bouwwerk dat op grond van de geldende bestemming is toegestaan, maar 
waarvan de bestaande situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud 
afwijken van de bouwregels in dit plan:

a. is de bestaande situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud 
maatgevend;

b. is herbouw uitsluitend mogelijk op dezelfde plaats;
c. is het overgangsrecht in dit bestemmingsplan niet van toepassing.

45.4  Ondergronds bouwen

In dit plan gelden de bouwregels uitsluitend voor het bovengronds bouwen; niet voor het 
ondergronds bouwen.
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Artikel 46  Algemene gebruiksregels

46.1  Verboden gebruik
a. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het 

plan. Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan gebruik als:
1. voorziening voor een 24 uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of 

thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden;
2. het gebruiken van één of meer bouwwerken in een volkstuin ten behoeve van permanente 

bewoning;
3. staan- en/of ligplaats voor wagens en/of onderkomens;
4. opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en/of vaartuigen en/of onderdelen daarvan;
5. opslagplaats voor gerede en/of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 

werktuigen, machines en/of onderdelen daarvan;
6. stortplaats voor puin, mest- en/of afvalstoffen;
7. seksinrichting, tenzij het “thuisprostitutie” betreft;
8. verblijfsrecreatie en intensieve dagrecreatie;
9. het racen en/of crossen met gemotoriseerde voertuigen of fietsen.

b. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op (tijdelijk) gebruik voor de realisering en/of 
handhaving van de bestemmingen of het normale onderhoud, gebruik en/of beheer van 
gronden en/of bouwwerken.

46.2  Toegestaan gebruik - opwekken duurzame energie

Het opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen of andere - op grond van de 
bestemmingsregels geoorloofde - voorzieningen op het dak is toegestaan.
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Artikel 47  Algemene aanduidingsregels

47.1  Geluidzone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen de gronden niet bebouwd en/of 
gebruikt worden ten behoeve van een nieuw geluidsgevoelig object tenzij uit een akoestisch 
rapport blijkt dat wordt voldaan of kan worden voldaan aan de geluidnormen op grond van de Wet 
geluidhinder.

47.2  Milieuzone - geurzone

Ter plaatse van de 'milieuzone - geurzone' mogen de gronden niet bebouwd en/of gebruikt worden 
ten behoeve van een nieuw geurgevoelig object, tenzij uit onderzoekt blijkt dat er geen sprake is 
van hinder en de gemaalbeheerder (waterschap) die conclusie deelt.

47.3  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

47.3.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn, 
naast de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de kwaliteit 
van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening, met bijbehorende bouwwerken en 
voorzieningen.

47.3.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen, is het oprichten van nieuwe 
bouwwerken uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 47.3.1 omschreven doeleinden en met 
inachtneming van de volgende bepalingen:

a. de totale oppervlakte van bouwwerken bedraagt maximaal 25 m2;
b. de bouwhoogte van bouwwerken bedraagt maximaal 3,5 m.

47.3.3  Afwijk ing van de bouwregels
a. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in lid 47.3.2 voor het bouwen in overeenstemming met het bepaalde in de daar 
voorkomende bestemmingen, onder de voorwaarde dat het bouwwerk geen belemmering vormt 
voor de instandhouding van de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwatervoorziening, 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet kan worden tegemoet gekomen;

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 47.3.2 onder a, wordt niet verleend dan nadat 
bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen bij het waterleidingbedrijf.

47.3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
1. Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 47.3.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te 
voeren:
a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 

ophogen van gronden;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen 

en andere oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen;
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d. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde 
grond en/of schadelijke stoffen;

e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur;

f. andere werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot 
gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling.

2. Uitzondering vergunningplicht 
Het in lid 47.3.4 onder 1 opgenomen verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:
a. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, die behoren tot het normale 

onderhoud en beheer;
b. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, die op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens 
een vóór dat tijdstip verleende vergunning.

3. Voorwaarden 
Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren 
van het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid dan wel door de daarvan hetzij 
direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan 
de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwatervoorziening en hieraan door het stellen van 
voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

4. Advies 
Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover 
een advies heeft ingewonnen bij het waterleidingbedrijf.

5. Melding
Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat initiatiefnemer daarover een 
melding heeft gedaan bij de Provincie Gelderland, als dat is vereist volgens de verbodsregels 
van de grondwaterbeschermingsgebied in de Omgevingsverordening Gelderland.

47.4  Overige zone - aardkundige waarden

47.4.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - aardkundige waarden' zijn, behalve voor 
de daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming van de aardkundige 
waarden.

47.4.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
1. Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 47.4.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te 
voeren:
a. aanleggen en dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen en draineren;
b. verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden met 0,5 m of 

meer.
2. Uitzondering vergunningplicht 

Het in lid 47.4.2 onder 1 opgenomen verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, in 

het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarmee op basis van een al 

verleende vergunning is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreden van 
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het plan.
3. Voorwaarden 

Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren 
van het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid dan wel door de daarvan hetzij 
direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan 
de kwaliteit van de aardkundige waarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of 
onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

4. Advies 
Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover 
een advies heeft ingewonnen bij een ter zake deskundige.

47.5  Overige zone - evenemententerrein 1 t/m overige zone - evenemententerrein 11

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein 1 t/m overige zone - 
evenemententerrein 11' gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

a. evenementen worden gehouden met in achtneming van het bepaalde omtrent het aantal 
evenementen, evenementendagen en aantal bezoekers in Bijlage 14 Evenementen overzicht;

b. de op- en afbouw van bij het evenement behorende voorzieningen mag in totaal maximaal 7 
dagen duren;

c. evenementen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenemententerrein 1' moeten 
voldoen aan de geluidsnormen zoals opgenomen in de onderstaande tabel:

Periode Meethoogt
e

Maximaal equivalent 
geluidniveau LAeg op 
de gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Equivalent 
geluidniveau LCeq 
laag frequent geluid 
op gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Maximaal 
geluidniveau 
LAmax op de 
gevel van een 
geluidsgevoelig 
object tijdens 
op- en afbouw 
evenement

07:00-19:00 
uur

1,5 m 50 dB(A) N.v.t. 80 dB(A)

19:00-01:00 
uur

5,0 m 45 dB(A) N.v.t. 80 dB(A)

01:00-07:00 
uur

5,0 m N.v.t. N.v.t. 80 dB(A)

d. evenementen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenemententerrein 2', 'overige 
zone - evenemententerrein 3', 'overige zone - evenemententerrein 4 en 'overige zone - 
evenemententerrein 7', moeten voldoen aan de geluidsnormen zoals opgenomen in de 
onderstaande tabel:

Periode Meethoogt
e

Maximaal equivalent 
geluidniveau LAeg op 
de gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Equivalent 
geluidniveau LCeq 
laag frequent geluid 
op gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Maximaal 
geluidniveau 
LAmax op de 
gevel van een 
geluidsgevoelig 
object tijdens 
op- en afbouw 
evenement

07:00-19:00 
uur

1,5 m 70 dB(A) 84 dB(C) 80 dB(A)
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19:00-01:00 
uur

5,0 m 70 dB(A) 84 dB(C) 80 dB(A)

01:00-07:00 
uur

5,0 m 40 dB(A) N.v.t. 80 dB(A)

e. evenementen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenemententerrein 5' moeten 
voldoen aan de geluidsnormen zoals opgenomen in de onderstaande tabel:

Periode Meethoogt
e

Maximaal equivalent 
geluidniveau LAeg op 
de gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Equivalent 
geluidniveau LCeq 
laag frequent geluid 
op gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Maximaal 
geluidniveau 
LAmax op de 
gevel van een 
geluidsgevoelig 
object tijdens 
op- en afbouw 
evenement

07:00-19:00 
uur

1,5 m 75 dB(A) 89 dB(C) 87 dB(A)

19:00-01:00 
uur

5,0 m 75 dB(A) 89 dB(C) 87 dB(A)

01:00-07:00 
uur

5,0 m 40 dB(A) N.v.t. 87 dB(A)

f. evenementen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenemententerrein 6', 'overige 
zone - evenemententerrein 8', 'overige zone - evenemententerrein 9', 'overige zone - 
evenemententerrein 10' en 'overige zone - evenemententerrein 11' moeten voldoen aan de 
geluidsnormen zoals opgenomen in de onderstaande tabel:

Periode Meethoogt
e

Maximaal equivalent 
geluidniveau LAeg op 
de gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Equivalent 
geluidniveau LCeq 
laag frequent geluid 
op gevel van een 
geluidsgevoelig 
object

Maximaal 
geluidniveau 
LAmax op de 
gevel van een 
geluidsgevoelig 
object tijdens 
op- en afbouw 
evenement

07:00-19:00 
uur

1,5 m 85 dB(A) 99 dB(C) 105 dB(A)

19:00-01:00 
uur

5,0 m 85 dB(A) 99 dB(C) 105 dB(A)

01:00-07:00 
uur

5,0 m 40 dB(A) N.v.t. 105 dB(A)

g. in afwijking van het bepaalde in sub d mag ter plaatse van:
1. 'overige zone - evenemententerrein 4' het maximaal equivalent geluidniveau LAmax op de 

gevel van een geluidsgevoelig object tijdens de op- en afbouw van het evenement in de 
periode 07.00-19.00 uur maximaal 87 dB(A) en in de periode 19.00-01.00 uur maximaal 
88 dB(A) zijn;

2. 'overige zone - evenemententerrein 7' het maximaal equivalent geluidniveau LAmax op de 
gevel van een geluidgevoelig object tijdens de op- en afbouw van het evenement in de 
periode 07.00-19.00 uur en 19:00-01:00 uur maximaal 102 dB(A) zijn;

h. in afwijking van het bepaalde in sub f mag ter plaatse van:
1. 'overige zone - evenemententerrein 6' het maximaal geluidniveau LAmax op de gevel van 
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een geluidgevoelig object tijdens één evenement per jaar in de periode 07:00-19:00 uur en 
19:00-01:00 uur maximaal 90 dB(A) zijn en het equivalent geluidniveau LCeq maximaal 
104 dB(C);

i. de begin- en eindtijden van de evenementen moeten voldoen aan die in de onderstaande tabel:

Dagen Begin tijd Eind tijd

Zondag t/m donderdag 8:30 uur 23:00 uur

Vrijdag 8:30 uur 24:00 uur

Zaterdag 8:30 uur (zaterdag) 01:00 uur (zondag)

j. in afwijking van het bepaalde in sub i mag ter plaatse van:
1. 'overige zone - evenemententerrein 6' de begintijd van één evenement per jaar 06:00 uur 

zijn op alle dagen van het evenement.

47.6  Overige zone - gnn (Gelders Natuurnetwerk)

47.6.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gnn' zijn, naast de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en ontwikkeling van natuur van 
internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met 
de daarbij behorende soorten.

47.6.2  Voorwaarden omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid

Een besluit tot het:

1. verlenen van een omgevingsvergunning voor het
a. afwijken van de bouw- of gebruiksregels;
b. uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden;

2. toepassen van een wijzigingsbevoegdheid;

moet voldaan worden aan het gestelde met betrekking tot het Gelders Natuurnetwerk in de 
provinciale geconsolideerde Omgevingsverordening d.d. 19-12-2019 met identificatie 
NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07, met dien verstande dat wanneer deze verordening 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

47.6.3  Advies

Een omgevingsvergunning of een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld onder lid 47.6.2 wordt niet 
verleend respectievelijk toegepast, dan nadat advies is gevraagd aan een deskundige op het 
gebied van natuur en landschap van de provincie.

47.7  Overige zone - go (Groene Ontwikkelingszone)

47.7.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - go' zijn, naast de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en ontwikkeling van natuur van 
internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met 
de daarbij behorende soorten.

47.7.2  Voorwaarden omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid

Een besluit tot het:

1. verlenen van een omgevingsvergunning voor het
a. afwijken van de bouw- of gebruiksregels;
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b. uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden;
2. toepassen van een wijzigingsbevoegdheid;

moet voldaan worden aan het gestelde met betrekking tot de Groene Ontwikkelingszone in de 
provinciale geconsolideerde Omgevingsverordening d.d. 19-12-2019 met identificatie 
NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07, met dien verstande dat wanneer deze verordening 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

47.7.3  Advies

Een omgevingsvergunning of een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld onder lid 47.7.2 wordt niet 
verleend respectievelijk toegepast, dan nadat advies is gevraagd aan een deskundige op het 
gebied van natuur en landschap van de provincie.

47.8  Speelautomatenhal

Vestiging van een nieuwe speelautomatenhal is alleen mogelijk ter plaatse van de aanduiding 
'wetgevingszone - afwijkingsgebied 1'.

47.9  Veiligheidszone - bevi 1

47.9.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - bevi 1' zijn, naast voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de omgeving van het 
gasdrukmeet- en regelstation door een veiligheidszone, om te voorkomen dat kwetsbare objecten 
en beperkt kwetsbare objecten te dicht op het gasdrukmeet- en regelstation gebouwd kunnen 
worden. 

47.9.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere bestemmingen mogen op deze gronden geen 
kwetsbare objecten worden gebouwd, met dien verstande dat binnen een afstand van 4 m van het 
gasdrukmeet- en regelstation geen gebouwen voor beperkt kwetsbare objecten mogen worden 
gebouwd.

47.9.3  Specifieke gebruiksregel

In afwijking van het bepaalde in de andere bestemmingen zijn op deze gronden geen kwetsbare 
objecten toegestaan, met dien verstande dat binnen een afstand van 4 m van het gasdrukmeet- en 
regelstation geen beperkt kwetsbare objecten toegestaan zijn.  

47.10  Veiligheidszone - bevi 2

47.10.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - bevi 2' zijn, naast voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de omgeving van het 
gasdrukmeet- en regelstation door een veiligheidszone, om te voorkomen dat kwetsbare objecten 
en beperkt kwetsbare objecten te dicht op het gasdrukmeet- en regelstation gebouwd kunnen 
worden.
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47.10.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere bestemmingen mogen op deze gronden geen 
kwetsbare objecten worden gebouwd, met dien verstande dat binnen een afstand van 6 m van het 
gasdrukmeet- en regelstation geen gebouwen voor beperkt kwetsbare objecten mogen worden 
gebouwd.

47.10.3  Specifieke gebruiksregel

In afwijking van het bepaalde in de andere bestemmingen zijn op deze gronden geen kwetsbare 
objecten toegestaan, met dien verstande dat binnen een afstand van 6 m van het gasdrukmeet- en 
regelstation geen beperkt kwetsbare objecten toegestaan zijn.

47.11  Veiligheidszone - lpg

In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels, geldt dat ter plaatse van de aanduiding 
'veiligheidszone - lpg' geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan als bedoeld 
in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) zoals deze gelden ten tijde van de tervisielegging van dit plan.  

47.12  Vrijwaringszone - molenbiotoop

47.12.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming van de functie van de molen 
als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element.

47.12.2  Bouwregels

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' gelden, in afwijking 
van hetgeen elders in deze regels is bepaald, de volgende regels:

a. binnen de zone van 100 m gemeten vanaf de molen mogen geen bouwwerken worden 
gebouwd met een bouwhoogte van meer dan de hoogte van de onderste punt van de verticaal 
staande wiek van de molen (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen);

b. binnen de zone gemeten van 100 m vanaf de molen tot een afstand van 400 m gemeten vanaf 
de molen, mogen geen hogere bouwwerken worden gebouwd dan door middel van 
onderstaande formule wordt bepaald: 
H = X/N + 0,2*Z 
Waarin: 
H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen); 
X = de kortste afstand in meters vanaf het gebouw tot de wieken van de molen; 
N = verhoudingsfactor, 140 voor open, 75 voor ruw en 50 voor besloten gebied; 
Z = ashoogte in meters

c. bestaande bouwwerken waarvan de bouwhoogte afwijkt van hetgeen op grond van sub a zou 
zijn toegestaan, worden geacht in overeenstemming te zijn met het bepaalde in sub a.

47.12.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 47.12.2, voor 
het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), onder voorwaarde dat 
de windvang van de molen en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element 
daardoor niet onevenredig wordt aangetast.
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47.12.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
1. Vergunningplicht

Onverminderd het overige in deze regels met betrekking tot omgevingsvergunningen voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden bepaalde, is het 
verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de gronden ter plaatse 
van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' de hierna aangegeven werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden met een uitgroeihoogte die hoger 

is dan op grond van het bepaalde in lid 47.12.2 is toegestaan voor bouwwerken; 
b. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in lid 

47.12.1 is toegestaan voor bouwwerken;
c. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een hoogte 

die hoger is dan op grond van het bepaalde in lid 47.12.2 is toegestaan voor bouwwerken.
2. Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 47.12.4.1 opgenomen verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, in 

het kader van het normale beheer en onderhoud; 
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarmee op basis van een al 

verleende vergunning is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreden van 
het plan. 

3. Voorwaarden
De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 47.12.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd, 
als door het uitvoeren van het werk of door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen 
blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen. Dit geldt voor 
de molen als werktuig door windbelemmering maar dit kan ook voor de waarde van de molen 
als landschapsbepalend element. Door het stellen van voorwaarden kan hier niet of in 
onvoldoende mate aan tegemoet gekomen worden.

4. Advies deskundige
Voor de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 47.12.4.1 moet advies ingewonnen worden bij 
de beheerder van de molen.  
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Artikel 48  Algemene afwijkingsregels

48.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan, in uitzonderlijke gevallen, gemotiveerd bij een omgevingsvergunning 
afwijken van de regels van het plan voor:

a. het oprichten van bouwwerken van algemeen nut (zoals abri's, transformatorhuisjes, 
gasregelstations en gasdrukstations en conmatics), mits de inhoud van elk van deze 
bouwwerken niet meer bedraagt dan 75 m3 en de bouwhoogte ervan niet meer bedraagt dan 4 
m;

b. (voor alle bestemmingen, behalve de bestemming 'Wonen', 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 
3', 'Wonen - 4', 'Wonen - 5') het overschrijden van de bouwregels inzake de goothoogte, de 
bouwhoogte en de (vloer)oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%;

c. het overschrijden van de bouwregels inzake de bouwhoogte en de oppervlakte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 10%;

d. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals een 
bouwgrens, te veranderen, als bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, dat deze 
aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan gewenst of noodzakelijk 
is, en waarbij de grens met niet meer dan 3 m worden verschoven;

e. het oprichten van masten voor mobiele (beeld)telefonie en zendmasten tot een bouwhoogte 
van maximaal 15 m;

f. (voor alle bestemmingen, behalve 'Groen' en 'Verkeer') het oprichten van kunstobjecten tot een 
bouwhoogte van maximaal 10 m.

48.2  Kleinschalige duurzame energie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor: 

a. Het oprichten van zonnepanelen op de grond onder voorwaarde dat:
1. de zonnepanelen worden geplaatst op eigen grond, op het perceel dat als erf gebruikt 

wordt;
2. de hoogte maximaal 1,5 m is;
3. de totale oppervlakte van de op de grond geplaatste zonnepanelen maximaal 100 m2 

bedraagt;
4. de zonnepanelen landschappelijk zijn/worden ingepast en hiervoor vooraf advies is 

ingewonnen bij ter zake deskundigen (groen en landschap);
5. de opgewekte energie wordt aangewend voor eigen gebruik;

b. het oprichten van een mini windturbine op het dak van een bouwwerk onder voorwaarde dat:
1. de as van de mini windturbine maximaal 5 m uitsteekt boven het hoogste punt van het 

bouwwerk waarop de turbine geplaatst wordt;
2. de mini windturbine ruimtelijk en milieuhygiënisch aantoonbaar geen overlast veroorzaakt 

voor de omgeving;
3. voor de mini windturbine geen vergunningplichtige beplanting verwijderd hoeft te worden;

c. het oprichten van een kleine windturbine, onder voorwaarde dat:
1. de kleine windturbine een maximale as-hoogte heeft van 30 m;
2. de kleine windturbine niet in een woongebied voorkomend in Bijlage 13 Gebiedstypen 

mag staan;
3. in het buitengebied op het erf gerealiseerd moet worden, op maximaal 100 m afstand van 

het op dat erf aanwezige hoofgebouw;
4. de kleine windturbine moet minimaal (A) m van de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' af 

liggen, zoals berekend uit de volgende formule: A = H + 1/3 W;

Waarin: 
A = minimale afstand
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H = ashoogte

W = Wieklengte

De wieklengte = 1/2 ashoogte

5. de kleine windturbine ruimtelijk en milieuhygiënisch aantoonbaar geen overlast 
veroorzaakt voor de omgeving;

6. voor de kleine windturbine geen vergunningplichtige beplanting verwijderd hoeft te worden.
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Artikel 49  Algemene wijzigingsregels

49.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen voor:

a. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals een 
bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, als bij definitieve uitmeting of verkaveling 
blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan gewenst 
of noodzakelijk is en de bestemmingsgrens niet meer dan 5 m en de bouwgrens niet meer 
dan 10 m worden verschoven;

b. het oprichten van gebouwen van openbaar nut (zoals transformatorhuisjes en 
gemaalgebouwtjes) met een inhoud van maximaal 100 m3 en een goothoogte van maximaal 4 
m;

c. het enigszins anders situeren en/of begrenzen van bouwvlakken, als dit voor de uitvoering van 
een bouwplan nodig mocht blijken, een en ander, mits de oppervlakte van het desbetreffende 
bouwvlak met niet meer dan 20% van het in het plan vastgelegde afwijkt;

d. het geheel of gedeeltelijk verwijderen of wijzigen van een aanduidingsvlak als bedoeld in artikel 
47 Algemene aanduidingsregels als vaststaat dat ter plaatse van de aanduiding, hetzij geen 
functie of waarde meer aanwezig is, hetzij de begrenzing functie of waarde veranderd is. 
Vooraf moet advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.

49.2  Nieuwe supermarkt

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening, het 
bestemmingsplan wijzigen en de vestiging van een nieuwe supermarkt mogelijk maken door ter 
plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' de aanduiding 'supermarkt' toe te 
voegen, een en ander onder voorwaarden dat:

a. sprake is van een bijzonder concept, uniek in de gemeente en passend bij de functie van het 
gebied, zoals bedoeld in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad op 22 februari 2018 (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de vloeroppervlakte van de nieuwe supermarkt voldoet aan de maatvoeringen (individueel en 
per gebied), zoals opgenomen in de bovenbedoelde 'Visie boodschappenstructuur';

c. de nieuwe supermarkt ook voor het overige past in het gemeentelijk detailhandelsbeleid, zoals 
vastgelegd in de bovenbedoelde 'Visie boodschappenstructuur';

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
f. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.

49.3  Verplaatsen supermarkt

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het bepaalde in artikel 3.6 Wet ruimtelijke 
ordening bij de bestemmingen 'Centrum', 'Detailhandel' of 'Gemengd - 2', binnen de aanduiding 
'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1', de aanduiding 'supermarkt' verplaatsen of toevoegen, onder 
voorwaarden dat:

a. de aanduiding 'supermarkt' verdwijnt op de plek waar de supermarkt in kwestie weg gaat 
(oude locatie);

b. de aanduiding 'supermarkt' opgenomen wordt op de plek waar de supermarkt naar toe 
verplaatst wordt (nieuwe locatie);

c. de vloeroppervlakte van de nieuwe supermarkt voldoet aan de maatvoeringen (individueel en 
per gebied), zoals opgenomen in de 'Visie boodschappenstructuur', zoals vastgesteld door de 
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gemeenteraad op 22 februari 2018 (Bijlage 7), met dien verstande dat wanneer deze visie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

d. de nieuwe supermarkt ook voor het overige past in het gemeentelijk detailhandelsbeleid, zoals 
vastgelegd in de bovenbedoelde 'Visie boodschappenstructuur';

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

f. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
g. het parkeren en de logistieke afwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden.

49.4  Verwijderen aanduiding 'supermarkt'

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, bij de bestemmingen 'Centrum', 'Detailhandel' of 'Gemengd - 2' de aanduiding 
'supermarkt' schrappen, onder de voorwaarde dat ter plaatse ten minste 1,5 jaar geen sprake 
meer is van een supermarkt.

49.5  Verwijderen aanduiding 'cultuurhistorische waarden'

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, bij de bestemmingen 'Bedrijf - Nutsvoorziening, 'Centrum', 'Maatschappelijk' 
of 'Wonen' de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' schrappen, onder de voorwaarde dat uit 
onderzoek blijkt dat er geen sprake meer is van een cultuurhistorische waarde(n) en advies is 
ingewonnen bij een ter zake deskundige op het gebied van cultuurhistorie.

49.6  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 2

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied - 2' de 
aanduidingen 'cultuurhistorische waarden' en 'bijgebouwen' evenals het voor bijgebouwen 
opgenomen extra bouwvlak schrappen als uit cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat er geen sprake 
meer is van cultuurhistorische waarde(n), met dien verstande dat:

a. een termijn van tenminste 9 maanden is verstreken sinds het moment van terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - najaar - 2019';

b. gedurende de onder a. genoemde periode geen bijgebouw(en) is (zijn) opgericht, dan wel op 
dat moment in oprichting is (zijn) en;

c. (een) evt. voor de bouw van een of meer bijgebouwen verleende omgevingsvergunning(en) 
is/zijn ingetrokken.

49.7  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 3

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied - 3' de 
aanduidingen 'cultuurhistorische waarden' en 'bijgebouwen' evenals het voor bijgebouwen 
opgenomen extra bouwvlak schrappen als uit cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat er geen sprake 
meer is van cultuurhistorische waarde(n), met dien verstande dat:

a. een termijn van tenminste 9 maanden is verstreken sinds het moment van terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - najaar - 2019';

b. gedurende de onder a. genoemde periode geen bijgebouw(en) is (zijn) opgericht, dan wel op 
dat moment in oprichting is (zijn) en;

c. (een) evt. voor de bouw van een of meer bijgebouwen verleende omgevingsvergunning(en) 
is/zijn ingetrokken.
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49.8  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 4

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied - 4' de 
aanduidingen 'cultuurhistorische waarden' en 'bijgebouwen' evenals het voor bijgebouwen 
opgenomen extra bouwvlak schrappen als uit cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat er geen sprake 
meer is van cultuurhistorische waarde(n), met dien verstande dat:

a. een termijn van tenminste 9 maanden is verstreken sinds het moment van terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - najaar - 2019';

b. gedurende de onder a. genoemde periode geen bijgebouw(en) is (zijn) opgericht, dan wel op 
dat moment in oprichting is (zijn) en;

c. (een) evt. voor de bouw van een of meer bijgebouwen verleende omgevingsvergunning(en) 
is/zijn ingetrokken.

49.9  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 5

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 5' de 
gronden met de bestemmingen 'Tuin' en 'Wonen' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 
'Groen' waarbij de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Groen' gelden en met dien 
verstande dat:

a. de termijn van tenminste 5 jaren is verstreken na 20-02-2017 en;
b. gedurende die periode geen woning is opgericht, dan wel op dat moment in oprichting is en;
c. de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning is ingetrokken.

49.10  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 6

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 6' de 
gronden met de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de 
bestemming 'Horeca' en 'Groen' waarbij de bouw- en gebruiksregels van de bestemmingen 
'Horeca' en 'Groen' gelden en met dien verstande dat:

a. de totale bruto-vloeroppervlakte (b.v.o.) van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken 
in de bestemming 'Horeca' niet meer bedraagt dan 500 m2 en dat deze norm door middel van 
een aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' op de plankaart wordt vastgelegd;

b. de bouwhoogte van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken in de bestemming 'Horeca' 
niet hoger wordt dan 7 m en dat deze norm door middel van een aanduiding 'maximum 
bouwhoogte' op de plankaart wordt vastgelegd;

c. een landmark mogelijk wordt gemaakt van maximaal 15 m hoog en dat deze mogelijkheid 
wordt vastgelegd door dit bouwwerk toe te voegen aan de bouwregels voor de bouwhoogte van 
bouwwerken geen gebouwen zijnde in de bestemmingen 'Horeca' en 'Groen' (bepaling voor 
antennedragers);

d. alleen horeca in de vorm van een dagzaak, restaurant, snackbar/cafetaria is toegestaan en dit 
door middel van een aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1' op de plankaart wordt 
vastgelegd;

e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast;

f. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
g. moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets 

Gemeente Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 4), met 
dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met die wijziging.
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49.11  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 7

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 7' de 
gronden met de bestemming 'Groen' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 'Verkeer' 
waarbij de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Verkeer' gelden.

49.12  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 8

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 8' de 
gronden met de bestemming 'Verkeer' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 'Groen' 
waarbij de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Groen' gelden.

49.13  Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 9

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 9' de 
gronden met de bestemming 'Centrum' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 'Verkeer' 
waarbij de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Verkeer' gelden en met dien verstande 
dat de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan na 7 februari 2030.
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Artikel 50  Overige regels

Waar in dit plan wordt verwezen naar wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen, zoals 
zij luidden op het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan, met dien verstande dat 
wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die 
wijziging.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 51  Overgangsrecht

51.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

51.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%.

51.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

51.4  Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

51.5  Persoonsgebonden overgangsrecht
1. Indien toepassing van het in het in lid 51.4 opgenomen overgangsrecht gebruik zou kunnen 

leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op 
het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruikten in 
strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en wethouders met 
het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan strijdige situatie, voor die 
persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.
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Artikel 52  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare raadsvergadering 
d.d. 29 oktober 2020

de griffier,      de voorzitter,
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Lijst van vrije beroepen

Lijst van vrije beroepen op grond van de Handelsregisterwet

Advocaat
Accountant-administratieconsulent
Alternatieve genezer
Belastingconsulent
Bouwkundig architect
Dierenarts
Fysiotherapeut
Gerechtsdeurwaarder
Huidtherapeut
Huisarts
Interieurarchitect
Juridisch adviseur
Kunstenaar
Logopedist
Medisch specialist
Notaris
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
Organisatie-adviseur
Orthopedagoog
Psycholoog
Raadgevend adviseur
Redacteur
Registeraccountant
Stedenbouwkundige
Tandarts
Tandartsspecialist
Tolk-vertaler (al dan niet beëdigd)
Tuin- en landschapsarchitect
Verloskundige

Een beroep dat hier niet op voorkomt geldt in beginsel niet als 'vrij beroep', tenzij de 
onderneming/beroepsbeoefenaar anders kan aantonen.

In de jurisprudentie is uitgemaakt, dat de uitoefening van vrije beroepen in overeenstemming is 
met de functie wonen. Dit is rechtstreeks toegestaan. Voor de vestiging van vrije beroepen is geen 
procedure nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Wet ruimtelijke 
ordening, zolang de beroepsuitoefening plaatsvindt in de woning en de woonfunctie in 
overwegende mate blijft behouden.
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Bijlage 2  Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
bedrijven

bron: Bedrijven en milieuzonering VNG (editie 2009)

SBI-code ('hoofdgroep': 'subgroep') Omschrijving

15: 1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d.

18: 182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

20: 205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkbedrijven

22: 221 Uitgeverijen (kantoren)

22: 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

22: 2223 Grafische afwerking

22: 2223 Binderijen

22: 2224 Grafische reproductie en zetten

22: 2225 Overige grafische activiteiten

22: 223 Reproductiebedrijven opgenomen media

33: 33 Vervaardigen van medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie

36: 361 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²

36: 362 Vervaardiging van munten, sieraden e.d.

36:363 Vervaardigen van muziekinstrumenten

51: 511 Handelsbemiddeling (kantoren)

52: 527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's, motors, 
bromfietsen en scooters)

55: 551,1 5512 Pensions en Bed & Breakfast

55: 5552 Cateringbedrijven

61, 62: 61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

63: 6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)

63: 633 Reisorganisaties

63: 634 Expediteurs, cargadoors (kantoren)

64: 641 Post- en koeriersdiensten

65, 66, 67: 65, 66, 67 Banken en verzekeringsbedrijven

70: 70 Verhuur van en handel in onroerend goed

72: 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.

73: 731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

73: 732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

74: 74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
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74: 7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales

85: 8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven

85: 853 Kinderopvang (gastouderschap)

91: 9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)

92: 921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid)

92: 9251, 9252 Ateliers, e.d.

93: 9301.3 Wasverzendinrichtingen

93: 9301.3 Wasserettes, wassalons

93: 9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten

93: 9305 Persoonlijke dienstverlening (waaronder thuisprostitutie en 
escortbedrijf), niet elders genoemd in de richtafstandenlijst 
1 - Activiteiten van Bedrijven en milieuzonering van het 
VNG (editie 2009)
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Bijlage 3  Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven
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01 01 -

0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:

0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1

0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0142 0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1

15 10, 11 -

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 

suikerwerk:

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. <= 200 m²

30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

18 14 -

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

20 16 -

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

22 58 -

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

24 20 -

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

26 23 -

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

31 26, 27, 33 -

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

33 26, 32, 33 -

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie

30 0 30 0 30 2 1 G 1

36 31 -

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

40 35 -

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 

en C

0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1

41 36 -

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

45 41, 42, 43 -

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

50 45, 47 -

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 

servicebedrijven

10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

505 473 0 Benzineservisestations:

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B

Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
C

A
T

E
G

O
R

IE

SBI-1993 SBI-2008

N
U

M
M

E
R

OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

INDICES

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

BOUWNIJVERHEID

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
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51 46 -

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 

e.d.

0 0 30 0 30 2 2 G 1

52 47 -

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

55 55 -

5552 562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/

P

1

60 49 -

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

63 52 -

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

64 53 -

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

642 61 B0 zendinstallaties:

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien 

bouwvergunningplichtig)

0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

71 77 -

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2

72 62 -

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

73 72 -

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74 63, 69 t/m 71, 

73, 74, 77, 78, 

80 t/m 82

-

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

90 37, 38, 39 -

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking 

voorbezinktanks:

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

92 59 -

921, 922 591, 592, 601, 

602

Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

926 931 0 Schietinrichtingen:

926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

93 96 -

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

VERVOER OVER LAND

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

OVERIGE DIENSTVERLENING

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

MILIEUDIENSTVERLENING

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

POST EN TELECOMMUNICATIE

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond: Parkeernota basis voor parkeernormen 

De huidige Parkeernota en parkeernormen zijn ruim 4 jaar oud. Sinds 2012 is er veel veranderd. Zo 

groeide het autobezit en is er een trend die inzet op een mix van autogebruik en alternatieven, zoals 

openbaar vervoer en fiets. De komende jaren worden ook bestemmingsplannen geactualiseerd en zijn 

er bouw- en wijzigingsplannen in ontwikkeling. In 2012 zijn door het CROW nieuwe parkeerkengetallen 

gepubliceerd. Actuele parkeernormen en een eenduidige interpretatie van de beleidsregels rondom 

rekenmethodes zijn een noodzakelijk beleidsinstrument. Daarom is deze Nota Parkeernormen 

opgesteld. Deze Nota is een integraal onderdeel van de Parkeernota 2016-2020 van de gemeente. Met 

het vaststellen door de raad van de Parkeernota is dan ook deze Nota Parkernormen van kracht. 

 

Op basis van de Parkeernota 2016 – 2020 en deze Nota Parkeernormen wordt voor situaties waarvoor 

een omgevingsvergunning (WABO) vereist is, berekend hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Als het 

beleid wijzigt, wordt aan het nieuwe beleid getoetst. 

 

In deze Nota Parkeernormen is ook het effect van de Reparatiewet BZK 2014 verwerkt. Volgens die wet 

dient elk bestemmingsplan, dat voorziet in nieuwe ontwikkelingen, aandacht te besteden aan de 

parkeerbehoefte. Voor bestaande bestemmingsplannen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Voor 

nieuwe bestemmingsplannen vervalt de parkeerbepaling uit de bouwverordening direct. Via een 

verplichting is te regelen dat er voldoende plaatsen, in beginsel op eigen terrein, aanwezig moeten zijn, 

voordat de bestemming in gebruik wordt genomen. 

 

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel auto- en fietsparkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij een 

eenheid: zo kan voor woningen een parkeernorm voor autoverkeer 1,5 parkeerplaats per woning gelden.  

De procedure voor het gebruiken, toetsen en afwijken van de normen moet helder en eenduidig zijn. 

 
1.2 Doel en reikwijdte van de Nota Parkeernormen Auto en fiets 

Parkeernormen hebben tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen voor 

te schrijven, dat voorzien wordt in de in te schatten parkeervraag. Dat aantal voorkomt dat door de 

aanleg van te weinig plaatsen er een tekort ontstaat. Ook voorkomt het toepassen van de normen dat er 

teveel plaatsen komen, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en de leefbaarheid, ruimtelijke 

kwaliteit en bereikbaarheid nadelig wordt beïnvloed. De nota wil ook de toepassing van de normen voor 

burgers, bedrijven, gebouweigenaren, ontwikkelaars, et cetera inzichtelijk maken. Ook juridisch gezien 

dient de invulling van de parkeernormen dus gewaarborgd te zijn.  

De nota is niet van toepassing op de bestaande omgeving, omdat die al gerealiseerd zijn. De nota is ook 

niet van toepassing op plannen waarvoor al een ontwerpbesluit ter inzage ligt of heeft gelegen. Bij 

plannen met een vastgesteld stedenbouwkundig plan, maar waarvan geen ontwerpbesluit ter inzage 

heeft gelegen, overlegt de gemeente met de initiatiefnemer over welke normen worden opgenomen. 

 

1.3 Leeswijzer 

De hoofdstukken 2 en 3 vertalen landelijke kencijfers naar parkeernormen voor respectievelijk het auto 

en fiets. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de gemeentelijke parkeernormen in de praktijk toegepast worden. 
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2. Parkeernormen auto 
 

2.1 Gebiedsindeling 

Landelijke kencijfers voor parkeernormen zijn vastgelegd bij het platform voor infrastructuur, verkeer en 

openbare ruimte, het CROW. Zij gaat uit van twee gebiedsindelingen: 

a. stedelijkheidsgraad: uiteenlopend van Zeer Sterk Stedelijk tot Niet Stedelijk. 

b. stedelijke zone: Centrum, Schil/overloopgebied, Rest bebouwde kom en Buitengebied. 

 

De stedelijkheidsgraad is van invloed op de 

parkeerbehoefte van veel functies. Volgens het CBS is 

de stedelijkheidsgraad het aantal adressen per km2. 

Doetinchem heeft een “adressendichtheid” van 1.115 

adressen per km2 (bron: CBS). Dat wordt 

gekwalificeerd als ‘matig stedelijk’.  

 

2.2 Relatie parkeerbehoefte en loopafstanden 

Voor de parkeerkencijfers hanteert het CROW een onderscheid in:  

• Centrum 

• Schil/overloopgebied 

• Rest bebouwde kom  

• Buitengebied 

  

Onderstaande figuren tonen dat de gemeente Doetinchem bestaat uit de kernen Wehl, Gaanderen en 

Doetinchem. De kern Doetinchem heeft een centrum met schil/overloop. De kernen Wehl en 

Gaanderen hebben een zodanig lage adressendichtheid, dat zij behoren tot “Rest bebouwde kom”. De 

resterende gebieden behoren tot het buitengebied. De navolgende figuren tonen het resultaat 

Klasse Adressen per km² 

Zeer sterk stedelijk >2.500 

Sterk stedelijk 1.500 – 2.500 

Matig stedelijk 1.000 – 1.500 

Weinig stedelijk 500 – 1.000 

Niet stedelijk <500 

               Centrum 

               Schil/overloop 

               station/overloop 
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2.3 Toe te passen parkeernormen: het gemiddelde van de bandbreedte 

Bijlage A geeft de toe te passen parkeernormen voor de gemeente Doetinchem weer. Die normen zullen 

altijd moeten aansluiten op de actuele landelijke kencijfers van het CROW. Als de kencijfers veranderen, 

dan gelden de dán actuele cijfers. Per functie geeft het CROW minimum en maximum kencijfers. De 

gemeente kiest voor het gemiddelde van de bandbreedte als parkeernorm voor auto- en fietsverkeer. 

Per functie zijn de voor dit moment geldende (2016) normen in bijlage A per tabel verwoord, 

onderverdeeld naar zeven hoofdgroepen: 

1. Wonen. 

2. Winkels. 

3. Werkgelegenheid. 

4. Onderwijsvoorzieningen. 

5. Zorginstellingen. 

6. Horeca. 

7. Sport- en Sociaal-culturele voorzieningen. 

 

2.4 Parkeernormen voor de hoofdgroep woningen 

Bijlage A geeft de parkeernormen voor de volgende type woningen: 

• Vrijstaand 

• 2 onder 1 kap 

• Rijtjeswoningen: Tussen-/hoekwoning 

• Appartementen in een gebouw 

• Kamer (voor verhuur) 

• Aanleunwoning c.q. serviceflat 

 

Er zijn ook bezoekers aan woningen, zoals buurtzorg, arts en therapeut. Dit is verwerkt in de norm. 

 

Appartementen zijn onderscheiden naar prijsklasse. Uitgangspunt voor het onderscheid naar sociale 

huur- en koopwoningen zoals de gemeente die hanteert, betreffen (1) Goedkoop (tot € 192.000), (2) 

Midden (€ 192.000 - € 300.000) en (3) Duur (vanaf € 300.000). Ook huurwoningen en -appartementen 

worden onderscheiden naar prijsklasse (huur per maand): Huurhuis, sociale huur; goedkoop/midden 

huurappartement (< € 710,68) en Duur appartement; huurhuis vrije sector (> € 710,68). 

Bij veel woningen is er behoefte aan parkeren op eigen terrein. Per woning wordt gerekend met 1 

parkeerplaats op eigen terrein. De ervaring leert evenwel dat dergelijke voorzieningen vaak anders dan 

voor parkeren worden gebruikt. Het parkeren wordt dan afgewenteld op de openbare ruimte en kan 

leiden tot parkeerproblemen. Dit gedrag is evenwel niet verboden. 

 

2.5 Parkeren bij bedrijven  

De plaatsen bij bedrijven moeten volledig op eigen terrein worden aangelegd. Dit bevordert 

gecombineerd een pand / bedrijf meerdere zelfstandige functies aanwezig zijn, wordt wel voor iedere 

functie afzonderlijk getoetst gebruik. Uitgangspunt bij het stellen van 

parkeernormen is toetsing aan de hoofdfunctie en eventuele ondergeschikte functies, zoals een kantoor 

van een transportbedrijf wordt niet afzonderlijk getoetst. Indien binnen en kan een totale parkeerbalans 

worden opgesteld (bijlage Parkeerbalans van de Parkeernota 2016 - 2020). 

 

2.6 Bijzondere vormen van parkeren 

2.6.1 Elektrische auto’s  

Om het elektrisch rijden te laten toenemen zijn oplaadplaatsen nodig. Deze oplaadplaatsen zijn niet 

voor openbaar gebruik en nemen bovendien (openbare) parkeerruimte in beslag. Het is onduidelijk hoe 

snel de elektrische auto opkomt. In deze Nota wordt voorgesteld om initiatiefnemers geen norm op te 

leggen voor elektrisch vervoer. Indien oplaadpunten bij nieuwe initiatieven in het openbaar gebied 

gerealiseerd worden, komen die plaatsen (voor de gemeente) extra op de parkeereis. 

  

2.6.2 Minder validen  

Bij openbare c.q. maatschappelijke voorzieningen, zoals het gemeentehuis, sportcomplexen, 

zorginstellingen en zwembad dienen algemene minder-validenplaatsen (zonder onderbord met 

kenteken) aangewezen te worden. Met het aanwijzen van deze plaatsen wordt de bereikbaarheid van 

deze voorzieningen voor minder validen gegarandeerd. Minimaal 2% van de openbare parkeerplaatsen 



 

Pagina 6 van 20 

  

dienen algemene minder-validenplaatsen te zijn. De plaatsen dienen goed verspreid over de gemeente 

bij de voorzieningen te liggen. 

 

2.6.3 Dubbelgebruik en loopafstanden  

Niet alle plaatsen worden gelijktijdig gebruikt. Zo parkeren bewoners vooral ’s avonds en ’s nachts. 

Bezoekers aan en medewerkers van het kernwinkelgebied en/of kantoren parkeren op momenten dat 

de meeste bewoners vertrokken weg zijn. Die lege plaatsen zijn dan door de anderen te gebruiken. Dat 

vraagt om inzicht in de aanwezigheid per functie. Bijlage B toont de aanwezigheidscijfers. Gecombineerd 

gebruik van plaatsen leidt dus tot een lager aantal benodigde openbare plaatsen.  

Om gecombineerd gebruik te benutten is ook de ligging van de parkeerplaatsen van belang. Als een 

parkeerplaats te ver van de gecombineerde functie ligt, dan is dat niet bij de parkeerbalans te 

betrekken. Bij meerdere functies geldt de loopafstand tot de hoofdfunctie. Op basis van het 

parkeeronderzoek Doetinchem (2015/2016), aangevuld met de landelijke kencijfers, komen voor alle 

kernen en gebieden in de gemeente Doetinchem de volgende acceptabele afstanden naar voren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Laden & Lossen  

Als een gebouw aanleiding geeft tot behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet 

in deze behoefte voldoende zijn voorzien op eigen terrein aan, in of onder dat gebouw. De eis van 

voldoende ruimte voor het laden of lossen van goederen op eigen terrein, blijft gehandhaafd. Deze Nota 

Parkeernormen gaat er van uit dat speciale laad- en losplaatsen niet worden aangelegd. Kleine 

voertuigen die in een normaal parkeervak passen, kunnen tijdens dat laden en lossen ook normaal 

parkeren (eventueel tijdens venstertijden).  

 

2.6.5 Algemene Plaatselijke Verordening 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regelt aspecten, het parkeren van motoren, van 

bromfietsen en brommobielen. De (APV-2016) van de gemeente Doetinchem blijft van kracht voor de in 

hoofdstuk 5 afdeling 1 “Parkeerexcessen” met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

• Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (artikel 5.2). 

• Te koop aanbieden van voertuigen (artikel 5.3). 

• Defecte voertuigen (artikel 5.4). 

• Voertuigwrakken (artikel 5.5). 

• Kampeermiddelen e.a. (artikel 5.6). 

• Parkeren van reclamevoertuigen (artikel 5.7). 

• Parkeren van grote voertuigen/vrachtauto’s (artikel 5.8). 

• Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen (artikel 5.9). 

• Parkeren van voertuigen met een stank verspreidende stof (artikel 5.10). 

• Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen (artikel 5.11). 

• Overlast van fiets of bromfiets (artikel 5.1.12). 

 

 

 

 

 

 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstand 

Wonen ≤ 100 meter 

Bezoekers bewoners ≤ 200 meter 

Kort parkerende bezoekers (winkels, gemeentehuis) ≤ 200 meter 

Lang parkerende bezoekers (werken) ≤ 500 meter 

Werken (ambulant) ≤ 250 meter 

Ontspanning ≤ 200 meter 

Gezondheidszorg ≤ 150 meter 

Onderwijs ≤ 150 meter 
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3. Parkeernormen: fietsen 

3.1 Parkeernorm fiets: stimuleren fietsgebruik 

De gemiddelde fietsparkeernormen zijn een maat die bepaalt hoeveel fietsparkeerplaatsen minimaal 

gerealiseerd dienen te worden. Iedere functie of voorziening moet voldoen aan een parkeernorm voor 

fietsen. Net als bij de parkeernormen voor auto’s, geldt hier ook de eis “voldoen aan de 

fietsstallingsnorm”. Het uitgangspunt bij nieuwbouw, verbouwing of functiewijziging is dat 

fietsparkeervoorzieningen zoveel mogelijk op eigen terrein wordt gerealiseerd.  

 

De fietsparkeernorm draagt er aan bij dat er maatregelen getroffen kunnen worden voor 

de fietser bij ruimtelijke ontwikkelingen. De aantrekkelijkheid van het fietsgebruik wordt mede bepaald 

door de beschikbaarheid en kwaliteit van fietsstallingen. De fietsparkeernorm dient daarmee bij te 

dragen aan het stimuleren van het fietsgebruik. De gemeente Doetinchem heeft op basis van kencijfers 

van het CROW (+Leidraad Fietsparkeren) de fietsparkeernormen bepaald. Omwille van eenduidigheid is 

aansluiting gezocht bij de systematiek van de parkeernormen voor de auto. Per functie zijn de voor dit 

moment geldende (2016) parkeernormen in bijlage C verwoord, 

 

Voor afstanden tot 7,5 kilometer en met de opkomst van de elektrische fiets tot 15 kilometer, is de fiets 

een uitstekend alternatief voor de auto. Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen kunnen leiden 

tot minder autogebruik en dus tot een geringere behoefte aan parkeerplaatsen voor auto’s bij functies. 

Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorzieningen 

worden bepaald op basis van tellingen. Dat biedt de beste garantie dat het aanbod past bij de vraag. 

 

De fietsparkeernormen zijn bedoeld voor afzonderlijke functies. Ze zijn niet geschikt voor gebieden met 

grote menging van functies, zoals het centrumgebied. Het drukste moment in de week of in het jaar is 

maatgevend voor de parkeernorm. De parkeernormen gelden niet voor het NS-station Doetinchem. De 

verschillen tussen NS-stations zijn te groot. Voor gedetailleerde inzichten wordt verwezen naar ProRail. 

Die heeft inzicht in de parkeer- c.q. stallingsbehoefte per station. 
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4. De parkeernormen toegepast 

4.1 Inleiding 

Voor het toepassen van de parkeernormen worden procedures doorlopen om te komen tot het benodigde 

aantal parkeerplaatsen voor de auto en/of fiets, tot het gebruik van de plaatsen, het dubbelgebruik 

(aanwezigheidspercentage) en tot mogelijkheden als niet aan de parkeereis is te voldoen. 

 

4.2 Procedure 

De parkeerbehoefte als gevolg van nieuwe ontwikkelingen komt tot stand via aantal stappen: 

1. Bepalen van de parkeerbehoefte voor auto’s en/of fietsen. 

2. Inspanningsverplichting van de ontwikkelaar/initiatiefnemer: de parkeervraag dient in de 

planontwikkeling op eigen terrein te worden opgelost. 

3. Ontheffing en afkoopregeling: 

a. Alternatieven: inzet van alternatieve parkeerlocaties als aantoonbaar niet in de parkeerbehoefte 

op eigen terrein is te voorzien.  

b. Gebruik van openbare parkeerplaatsen: het opvangen van de parkeerbehoefte door het gebruik 

van gemeentelijke, openbare parkeerplaatsen via de afkoopregeling 

c. Ontheffing op basis van belangenafweging. 

 

4.2.1 Bepalen van de parkeerbehoefte 

De hoofdstukken 2 en 3 verwijzen naar de parkeernormen en aanwezigheidscijfers. Ontwikkelingen c.q. 

initiatieven waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, dienen te voldoen aan de parkeernormen. De 

initiatiefnemer/ontwikkelaar dient een parkeerberekening aan te leveren bij de vergunningaanvraag voor 

(één van) de volgende situaties: 

a. Nieuwbouw dient te voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein. Bij verbouwing of 

functiewijziging van bestaande gebouwen is het reeds aanwezige aantal plaatsen op eigen terrein in 

mindering te brengen op de nieuwe parkeerbehoefte. Het inbrengen van bestaande parkeercapaciteit 

is alleen mogelijk als deze behoort tot een functie die vervalt. Dan worden die parkeerplaatsen 

toegewezen aan de nieuwe functie.  

Het vernieuwen van een woongebied door woningcorporaties vergt maatwerk. Daarbij wordt het 

aantal parkeerplaatsen in de bestaande situatie bepaald. De uitkomst wordt vergeleken met het aantal 

benodigde plaatsen in de nieuwe situatie. Het verschil moet worden opgelost bij een toename. Alleen 

de vervallen plaatsen door de planontwikkeling, moeten worden gecompenseerd. Een voorbeeld. 

 

Situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie 

Aantal woningen: 60 65 

Parkeernorm auto: 1,5/woning 50 woningen met P-norm 1,3 / 10 met 1,5 / 5 met 1,4 

Benodigd aantal plaatsen 90 65 + 15 + 7  = 87 

Conclusie: de nieuwe situatie heeft minder plaatsen nodig. Een parkeerprobleem hoeft daarmee niet opgelost 

zijn. Het is gewenst om een tekort aan te vullen. 

 

De optelsom van de berekende parkeerbehoefte van de verschillende doelgroepen is vaak dan de 

werkelijke parkeerbehoefte. De uitwisseling hiervan is toegestaan. De mogelijkheden daarvoor hangen 

af van de locatie van de parkeerplaatsen, de maximale parkeerbehoefte van verschillende functies in de 

tijd (aanwezigheidscijfers en loopafstanden (§2.5.3).  

 

Parkeren op eigen terrein wordt onmogelijk als garages of opritten gebruikt worden als bergruimte 

en/of tuin. De parkeernormen houden hiermee geen rekening. Daardoor kunnen parkeerproblemen op 

straat ontstaan. Het behoud van de parkeerplaatsen op eigen terrein is dan gewenst. Een oprit naar de 

parkeergarage die voldoet aan de minimale afmetingen van een parkeerplaats wordt gezien als 
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parkeerplaats op eigen terrein. Het realiseren van een parkeerplaats op eigen terrein wordt niet 

toegestaan als dat ten koste gaat van een parkeerplaats in de openbare ruimte. Bijlage D geeft situaties 

weer voor de beoordeling van dergelijke situaties en beoordeelt wanneer inritten zijn toegestaan. 

b. Bestaande situaties (bv uitbreiding van een bestaande winkel of woning): de extra parkeerbehoefte 

wordt vastgesteld op basis van het aantal m² uitbreiding. Reeds aanwezige parkeerplaatsen op eigen 

terrein kunnen in mindering worden gebracht op de nieuwe parkeerbehoefte ná uitbreiding. Dit geldt 

uitsluitend als er sprake is van overcapaciteit.  

Bij herbouw van een bestaand pand na brand of sloop anderszins wordt het niet redelijk geacht om een 

voorziening die is afgebrand en moet worden herbouwd op te zadelen met een nieuwe parkeereis als 

de voormalige functie in dezelfde omvang terugkeert. Wel dient met de initiatiefnemer voor herbouw 

gezocht te worden naar een passende oplossing. Als op de betreffende locatie een nieuwe functie 

wordt gerealiseerd, dan dient aan de vigerende parkeernorm te worden voldaan. 

c. Verbouw c.q. functiewijziging en sloop: op basis van de parkeernormen de parkeereis berekenen. Die 

parkeereis mag verminderd worden met de parkeereis van de laatste actieve functie.  

Het inbrengen van bestaande parkeerplaatsen is toegestaan, als die plaatsen behoren tot een functie 

die verdwijnt. Dan worden die plaatsen toegewezen aan de nieuwe functie, bijvoorbeeld via verkoop. 

Voor openbare plaatsen kan dit ook in de planvorming worden geregeld. De ontwikkelaar van de 

nieuwe functie krijgt dan een beschikking dat hij X parkeerplaatsen minder hoeft te realiseren (en dus 

ook geen compensatiebedrag hoeft te betalen). 

 

De gemeente voorziet in beginsel niet in de extra parkeerbehoefte. Zij heeft de mogelijkheid om daarin wel te 

voorzien door middel van het parkeercompensatiefonds. 

 

4.2.2 Inspanningsverplichting en Parkeercompensatiefonds  

Inspanningsverplichting 

Het handhaven van een strikt beleid met betrekking tot de toepassing van parkeernormen is essentieel 

om Doetinchem duurzaam bereikbaar en leefbaar te houden. 

 

Voor nieuwbouwlocaties is het voorzien in de eigen parkeerbehoefte veelal geen probleem, maar voor 

ontwikkelingen in bestaande situaties, zoals in de binnenstad, schil c.q. kernen is dit vaak niet mogelijk, 

omdat er geen ruimte beschikbaar is of omdat de kosten van een gebouwde parkeervoorziening te hoog 

zijn. Dan moet de parkeerruimte elders worden gevonden. 

 

De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat er voldoende inzet geleverd is om 

benodigde plaatsen te realiseren en dat die op eigen terrein niet te realiseren zijn. Pas dan kan de 

aanvrager op zoek naar alternatieve, openbare parkeerruimte. Daarbij mag de alternatieve 

parkeervoorziening niet in gebruik zijn voor een andere ontwikkeling en gelden de loopafstanden tot de 

ontwikkeling (§2.6.3). Dit alternatief kan alleen als er voldoende parkeerruimte is. Als grens geldt in 

beginsel een bezetting van 85% in 2020 voor alle functies in de gehele gemeente. 

 

De aanvrager moet door middel van een onafhankelijk parkeeronderzoek aantonen dat binnen de 

genoemde loopafstanden rondom zijn planontwikkeling voldoende parkeergelegenheid in de openbare 

ruimte aanwezig is. Dit moet met de omgevingsaanvraag worden meegeleverd. Bijlage E toont de eisen 

die de gemeente stelt aan het parkeeronderzoek. 

 

Als blijkt dat de ontwikkeling dan kan plaatsvinden, geldt de parkeercompensatieregeling. Wanneer een 

initiatiefnemer in zijn ontwikkeling speciale maatregelen treft waardoor de automobiliteit vermindert, is 

bijstelling van de parkeernorm mogelijk. Een voorbeeld is de inzet van deelauto’s bij woningen. 

 

Het College kan in bijzondere gevallen besluiten om ontheffing te verlenen van de parkeernormen 

(bijlage F). Het is dan mogelijk dat een planontwikkeling gerealiseerd wordt, zonder dat aan de 

parkeernorm wordt voldaan. Bijvoorbeeld als de planontwikkeling voor de gemeente van een bijzonder 

gemeentelijk belang is, dat het voldoen aan de parkeernormen niet als doorslaggevende factor wordt 

beschouwd, dan kan het College ontheffing verlenen van de parkeereis. De afdeling FO moet betrokken 
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worden in deze gevallen. Een voorbeeld van zo’n “bijzonder gemeentelijk belang” is een ontwikkeling 

die een aanzet geeft voor nieuwe ontwikkelingen of waar een ander groot belang uit voortkomt. 

 
Parkeercompensatieregeling: bijdrage aan parkeren in het centrum 

De huidige Parkeercompensatieregeling van de parkeereis is voor velen onduidelijk. Bovendien blijkt het 

voor de gemeente vaak onhaalbaar om de afgekochte parkeerplaatsen alsnog aan te leggen. De essentie 

van deze regeling is er evenwel op gericht om ontwikkelingen, die niet aan de parkeereis van de 

omgevingsvergunning (kunnen) voldoen, tóch mogelijk te maken. Afwijken van de parkeereis is dus 

mogelijk. Dat is te realiseren bij bijvoorbeeld aantoonbaar dubbelgebruik, het voor langere tijd benutten 

van structurele leegstaande parkeercapaciteit, voldoende ruimte voor commerciële deelauto’s, gebruik 

van openbaar vervoer of fiets en in uitzonderlijke situaties in een bestuurlijke afweging van een 

bijzonder gemeentelijk belang. 

 

In alle gevallen waar ontwikkelaars er evenwel voor kiezen om geen parkeerplekken aan te leggen en te 

kiezen voor een alternatief, wordt vanuit de gemeente geen parkeervergunning verstrekt. Dat geldt 

voor de huidige eigenaar en de daaropvolgende.  

 

De gemeente houdt wel de mogelijkheid van maatwerk voor kleine bouwprojecten (1.500 m2, drie à vier 

woningen) of appartementen/kleine woningen ((<50 m2 GO). Per te realiseren parkeerplaats moeten dan 

minimaal 2 fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit bovenop de verplichte berging volgens het 

Bouwbesluit. Bewoners van die woningen hebben geen recht op de aanvraag van een parkeervergunning. 

Zij kunnen ze een abonnement nemen in de Catharina- of Amphiongarage. Als de fietsvoorziening niet op 

eigen terrein is te realiseren, dan mag er een alternatief binnen 60 meter loopafstand vanaf de hoofdingang 

worden gerealiseerd. Dit alternatief moet aan de vergunning eisen voldoen, met specifieke aandacht voor 

de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en sociale veiligheid.  

 

De parkeerplaatsen die in het kader van de parkeercompensatieregeling worden gerealiseerd, dienen altijd aan 

te sluiten bij het gemeentelijk Parkeerbeleid, inclusief de parkeerbalans en bij te dragen aan de kostenneutrale 

jaarlijkse Parkeerexploitatie. 

 

Indien aan bovenstaande niet is te voldoen kan het college in extremis besluiten om de ontwikkelaar/ 

initiatiefnemer voor de niet gerealiseerde parkeerplaatsen een compensatiebedrag in rekening te brengen. 

Hij/zij betaalt aan de gemeente een bedrag voor de aanleg van plaatsen die niet op eigen terrein zijn te 

realiseren. Het gaat om concrete locaties van parkeerplaatsen. Daarom wordt per ontwikkeling c.q. 

aanvraag bekeken of dit bedrag naar beneden of naar boven dient te worden bijgesteld. Het tarief, prijspeil 

2016, exclusief BTW en jaarlijks te indexeren per parkeerplaats op maaiveld bedraagt: 

• Centrum: € 7.920,-. 

• Schil/overloop: € 6.800,-. 

• Rest bebouwde kom (de overige kernen): € 6.800,-. 

 

4.2 Toepassing van de fietsparkeernormen 

De fietsparkeernormen dienen toegepast te worden. Ook deze juridische grondslag daarvoor dient 

ingebed te worden in plankaders (bestemmingsplan of omgevingsvergunning). Daarmee kan het college 

in bijzondere gevallen afwijken (bijlage F).  

 

Bij een functiewijziging van te renoveren, nieuw te bouwen c.q. bestaande gebouwen wordt de 

fietsparkeerbehoefte afgetrokken van de fietsparkeerbehoefte van de nieuwe functie. Het verschil aan 

fietsparkeerplaatsen moet worden gerealiseerd. Een overschot hoeft niet te worden opgeheven. 

Het aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen kan worden teruggebracht als het onmogelijk om aan de 

norm is te voldoen. Het is aan de ontwikkelaar/initiatiefnemer om aan te tonden dat daarvan sprake is 

(parkeeronderzoek uitvoeren).  

 

 

 

 



 

Pagina 11 van 20 

  

Bijlage A: Parkeernormen auto 

Tabel 1.1: Parkeernormen voor Wonen 
Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen WONEN 

                                       Gebied                                                                                     

Type WONING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest 

beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Koopwoningen 

Vrijstaand 1,8 1,9 2,2 2,4 woning 0,3/woning 

Twee-onder-één-kap 2,2 1,8 2,1 2,2 woning 0,3/woning 

Rijtjeshuis (tussen-

/hoekwoning) 
1,5 1,7 1,9 2 woning 0,3/woning 

Appartement-duur 1,6 1,7 2 2,1 woning 0,3/woning 

Appartement-middenprijs 1,4 1,6 1,3 1,9 woning 0,3/woning 

Appartement-goedkoop 1,3 1,4 1,6 1,6 woning 0,3/woning 

Huurwoningen 

Vrije sector 1,5 1,7 1,9 2 woning 0,3/woning 

Sociale huur 1,3 1,4 1,6 1,6 woning 0,3/woning 

Appartement-duur 1,4 1,6 1,8 1,9 woning 0,3/woning 

Appartement-

midden/goedkoop 
1,1 1,2 1,4 1,4 woning 0,3/woning 

Aanleunwoningen 1,1 1,1 1,1 1,2 woning 0,3/woning 

Kamer 0,5 0,6 0,7 0,7 woning 0,2/woning 

 

 

 

 

Tabel 1.2: Parkeernormen voor Werkgelegenheid 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: WERKGELEGENHEID 

                                       Gebied                                                                                     

Type WERKGELEGENHEIDSINSTELLING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Kantoor zonder baliefunctie (zonder afspraak niet 

binnenlopen) 
1,5 2 2 2,5 ppl/100 m² 5% 

Commerciele diensten (kantoor met balie): zakelijk/ 

privébezoek, makelaar, gemeentehuis, uitzendbureau, etc. 
2 2,3 2,8 3,5 ppl/100 m² 20% 

Arbeidsintensief (weinig bezoekers) (industrie, 

laboratorium, werkplaats, transportbedrijf) 
1,5 1,9 4,3 4,3 ppl/100 m² 5% 

Arbeidsextensief (weinig bezoekers) (loods, opslag, 

transportbedrijf) 
0,6 0,8 1 1 ppl/100 m² 5% 

Bedrijfsverzamelgebouw 1,2 1,5 1,8 1,9 ppl/100 m² 5% 
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Tabel 1.3: Parkeernormen voor Winkels 

 

 

Tabel 1.4: Parkeernormen voor Onderwijsinstellingen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: WINKELEN EN BOODSCHAPPEN 

                                                                         Gebied                                                                                     

Type WINKEL 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Full-service supermarkt (hoog prijsnivo) (uitgebreid 

assortiment/hoog servicenivo/AH/Jumbo/Plus) 
3,6 4 4,9 N.V.T. ppl/100m² 93% 

Full-service supermarkt (laag prijsnivo) laag 

servicenivo/≥1.000m²) (Aldi) 
3,1 4,7 5,4 N.V.T. ppl/100m² 93% 

Discount supermarkt (laag prijsnivo/-beperkt 

assortiment) (Emté) 
3,3 4,9 6,5 N.V.T. ppl/100m² 96% 

Buurtsupermarkt (≤600m²) (dorp-/ wijkcentrum) 1,9 2,7 3,5 N.V.T. ppl/100m² 89% 

Grote supermarkt (>2500m²) 6 6,9 7,7 N.V.T. ppl/100m² 84% 

Binnenstad Doetinchem 3,3 N.V.T. N.V.T. N.V.T. ppl/100m² 82% 

Buurt-/dorpscentrum N.V.T. 3,1 3,7 N.V.T. ppl/100m² 72% 

Wijkwinkelcentrum (klein) N.V.T. 3,7 4,5 N.V.T. ppl/100m² 76% 

Wijkwinkelcentrum (gemiddeld) N.V.T. 4,4 5,1 N.V.T. ppl/100m² 79% 

Wijkwinkelcentrum (groot) N.V.T. 4,8 5,7 N.V.T. ppl/100m² 81% 

Weekmarkt (1 kraam = 6m¹ + 1 ppl per 

standhouder) 
0,19 0,19 0,19 N.V.T. 

1 m¹ 

kraam 
85% 

Kringloopwinkel N.V.T. 1,2 1,8 2,2 ppl/100m² 89% 

Bruin-/witgoedwinkel 3,9 5,8 7,8 9,2 ppl/100m² 92% 

Woonwarenhuis/woonwinkel 1,2 1,6 1,8 1,9 ppl/100m² 91% 

Bouwmarkt N.V.T. 1,8 2,3 2,4 ppl/100m² 87% 

Tuincentrum (≥1.000m² buiten-/rand stedelijk 

gebied met aanverwante artikelen (dieren, kerst, 

etc) 

N.V.T. 2,2 2,5 2,8 ppl/100m² 89% 

Groencentrum (kleine tuincentra bij 

hoveniersbedrijf, kwekerij, o.d., beperkt extra 

artikelen (gereedschap)) 

N.V.T. 2,2 2,5 2,8 ppl/100m² 89% 

Groothandel levensmiddelen (op bedrijventerrein)         ppl/100m² 80% 

Outletcentrum         ppl/100m² 94% 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: ONDERWIJSINSTELLINGEN 

                                                            Gebied                                                                                     

Type ONDERWIJSINSTELLING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Basisonderwijs 0,7 0,7 0,7 0,7 per lokaal 0% 

Middelbaar onderwijs 3,7 4,5 4,9 4,9 per 100 leerlingen 11% 

ROC 4,7 5,4 5,8 5,9 per 100 leerlingen 7% 

Hogeschool (Iselinge) 9,3 10 10,7 10,9 per 100 leerlingen 72% 

Kinderdagverblijf 1 1,2 1,4 1,5 per 100m² BVO 0% 

Avondonderwijs 4,5 5,6 6,8 10,5 per 10 studenten 95% 
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Tabel 1.5: Parkeernormen zorg- / maatschappelijke instellingen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: ZORGINSTELLINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 

                                           Gebied                                                                                     

Type ZORGVOORZIENING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Huisartsenpost 2 2,4 2,9 3,2 1 behandelkamer 57% 

Apotheek 2,2 2,7 3,1 N.V.T. Apotheek 45% 

Fysiopraktijk 1,2 1,4 1,7 1,9 1 behandelkamer 57% 

Consultatiebureau (kinderen) 1,3 1,5 1,8 2,1 1 behandelkamer 50% 

Consultatiebureau (ouderen) 1,3 1,6 1,9 2,2 1 behandelkamer 38% 

Tandartsenpraktijk 1,5 1,9 2,3 2,6 1 behandelkamer 47% 

Gezondheidscentrum 1,5 1,8 2,1 2,4 1 behandelkamer 55% 

Ziekenhuis** 1,4 1,6 1,7 2 100 m² BVO 29% 

Crematorium N.V.T. N.V.T. 30,1 30,1 
gelijktijdige 

plechtigheid 
99% 

Begraafplaats N.V.T. N.V.T. 31,6 31,6 
gelijktijdige 

plechtigheid 
97% 

Penitentiaire inrichting 1,6 2,1 3,2 3,6 10 cellen 37% 

Religiegebouw (kerk/moskee) 0,1 0,1 0,1 N.V.T. zitplaats   

Verpleeg-/verzorgingshuis 0,6 0,6 0,6 N.V.T. wooneenheid 60% 

Ziekenhuis** : het betreft hier algemene kencijfers. Parkeerbehoefte verschilt per type zorginstelling. 

Specifieke kencijfers voor type ziekenhuizen (cf CBZ/COTG/NVTG): HTPP-Verkeer en Parkeren (info@htpp.nl) 

 

 

Tabel 1.6: Parkeernormen horeca 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: HORECA EN (VERBLIJFS)RECREATIE 

                                                                      Gebied                                                                                     

Type: HORECA / RECREATIE 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Camping N.V.T. N.V.T. N.V.T. 1,2 Standplaats 90% 

Bungalowpark (huisjescomplex) N.V.T. N.V.T. 1,7 2,1 bungalow 91% 

Hotel 1* 0,4 0,8 2,4 4,5 10 kamers 77% 

Hotel 2* 1,3 2,2 4 6,2 10 kamers 80% 

Hotel 3* 2,1 3,3 5 6,8 10 kamers 77% 

Hotel 4* 3,4 5,1 7,2 9 10 kamers 73% 

Hotel 5* 5,3 7,9 10,6 12,6 10 kamers 65% 

Café / bar / cafetaria 5 5 6 N.V.T. 100 m² BVO 90% 

Restaurant 9 9 13 N.V.T. 100 m² BVO 80% 

Discotheek 6,9 13,9 20,8 20,8 100 m² BVO 99% 

Evenementenhal/beurs-/ congresgebouw 5,5 6,5 8,5 N.V.T. 100 m² BVO 99% 

Fastfoodrestaurant # N.V.T. N.V.T. 2285 N.V.T. vestiging   

# Toelichting: Van deze functie zijn geen kencijfers bekend. Er is een globale kencijfers verkeersgeneratie bekend. 

Voor deze functie geldt het kencijfer "Restaurant" met norm tussen 11 en 15 plaatsen/100 m m² BVO 
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Tabel 1.7: Parkeernormen Sociaal-culturele voorzieningen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: SOCIAAL-CULTURELE VOORZIENINGEN 

                                                                       Gebied                                          

Type VOORZIENING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Bibliotheek 0,4 0,7 1,1 1,3 100 m² BVO 97% 

Museum 0,6 0,8 1,1 N.V.T. 100 m² BVO 95% 

Bioscoop 3,2 8 11,2 13,7 100 m² BVO 94% 

Filmhuis/filmtheater 2,6 5,3 7,9 9,9 100 m² BVO 97% 

Schouwburg 7,4 8 9,8 12 100 m² BVO 87% 

Musicaltheater 2,9 3,4 4 5,1 100 m² BVO 86% 

Casino 5,7 6,1 6,5 8 100 m² BVO 86% 

Bowlingcentrum 1,6 2,3 2,8 2,8 100 m² BVO 89% 

Biljart-/snookercentrum 0,8 1,1 1,3 1,7 100 m² BVO 87% 

Dansstudio 1,6 3,9 5,5 7,4 100 m² BVO 93% 

Sportschool/fitnessstudio 1,4 3,4 4,8 6,5 100 m² BVO 87% 

Fitnesscentrum 1,7 4,5 6,3 7,4 100 m² BVO 90% 

Wellnesscentrum (thermen, kuur, beautycentrum) N.V.T. N.V.T. 8,8 10,3 100 m² BVO 99% 

Sauna / hammam 2,5 4,6 6,7 7,3 100 m² BVO 99% 

Sporthal 1,5 2,1 2,8 3,4 100 m² BVO 96% 

Squashhal 1,6 2,4 2,7 3,2 100 m² BVO 84% 

Sportzaal 1,1 1,9 2,7 3,2 100 m² BVO 94% 

Tennishal 0,3 0,4 0,5 0,5 100 m² BVO 87% 

Zwembad overdekt N.V.T. 10,7 11,5 13,3 m ² bad   

Zwembad openlucht N.V.T. 10,1 12,2 15,8 m ² bad 99% 

Zwemparadijs (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. N.V.T. 12,5 N.V.T. 100 m² BVO   

Stadion (De Graafschap-Vijverberg) 0,15 0,15 0,15 N.V.T. zitplaats 99% 

Sportveld 20 20 20 20 hectare terrein 95% 

Kunstijsbaan (<400m) 1,2 1,5 1,8 2 100 m² BVO 98% 

Kunstijsbaan (400m) N.V.T. 2,2 2,5 2,7 100 m² BVO 98% 

Ski-snowboardhal (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. N.V.T. 5,7 N.V.T. 100 m² BVO   

Jachthaven 0,6 0,6 0,6 0,6 ligplaats   

Golfoefencentrum N.V.T. N.V.T. 51,1 56,2 centrum 93% 

Golfbaan (18 holes) N.V.T. N.V.T. 96 118,3 18 holes/60 ha. 98% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, gemiddeld/klein) 3,1 3,9 4,7 5,1 100 m² BVO 97% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, groot) 3,7 4,6 5,6 6,1 100 m² BVO 98% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, zeer groot) 3,9 4,9 5,8 64 100 m² BVO 98% 

Kinderboerderij (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. 18,8 22,5 N.V.T. boerderij   

Manege (forse marges) N.V.T. N.V.T. N.V.T. 0,4 box 90% 

Dierenpark 8 8 8 8 ha netto terrein 99% 

Attractie-/pretpark 8 8 8 8 ha netto terrein 99% 

Volkstuintjes N.V.T. 1,2 1,3 1,4 10 tuintjes 100% 

Plantentuin (botanisch) N.V.T. 27,5 30,5 N.V.T. 
gemiddelde 

tuin 
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Bijlage B: Aanwezigheidscijfers 

                  Moment van de dag                                 

Functie 

werkdag-

ochtend 

werkdag-

middag 

werkdag-

avond 

koop-

avond 

werkdag-

nacht 

zaterdag-

middag 

zaterdag-

avond 

zondag-

middag 

Woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

Woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

Kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0% 

Detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0% 

Grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0% 

Supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0% 

Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

Sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100% 

Bioscoop/theater/podium/etc. 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

Sociaal medisch (arts/ 

therapeut/consultatiebureau) 
100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 

Verpleeg-/verzorgingstehuis/-

flat/ aanleunwoning 
50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100% 

Ziekenhuis patiënten incl. 

bezoek 
60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60% 

Ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40% 

Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 
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Bijlage C: Parkeernormen fiets 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: Fiets 

Functies Centrum 
Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 

Grondslag voor 

norm 

W
o

n
in

g
e

n
 

Normen conform Rijksbouwbesluit 

Artikel 4.31. Aanwezigheid, 

bereikbaarheid en afmetingen 

          

          

          

          

W
e

rk
e

n
 

Kantoor (personeel) 1,7 1,2 1,2 0,7 100 m² BVO 

Kantoor met balie 5 5 5 5 Balie 

O
n

d
e

rw
ij

s 

Basisschool (leerlingen) 

<250 4,3       per 10 ll. 

250 - 500 5       per 10 ll. 

>500 6,2       per 10 ll. 

Basisschool (medewerkers) 0,4       per 10 ll. 

Middelbare school (leerlingen) 14       100 m² BVO 

Middelbare school (medewerkers) 0,6 0,5 0,4   100 m² BVO 

Crèche, Peuterspeelzaal/KDV 1,5 1,5 1,5   100 m² BVO 

ROC (leerlingen) 12       100 m² BVO 

ROC (medewerkers) 0,9       100 m² BVO 

W
in

k
e

le
n

 

Winkelcentrum 2,7 2,7 1,5   100 m² BVO 

Supermarkt 2,9 2,9 1,6   100 m² BVO 

Bouwmarkt 0,25 Maatwerk     100 m² BVO 

(Week)markt   Maatwerk Maatwerk       

Tuincentrum 0,4 Maatwerk   0,1 100 m² BVO 

H
o

re
ca

 

Fastfood-restaurant/afhaalcentra 29 29 10     

Eenvoudig restaurant/café 18 15 15   100 m² BVO 

Luxe restaurant 4 4 4   100 m² BVO 
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Bijlage C: Parkeernormen fiets (vervolg) 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: Fiets 

Functies Centrum 
Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 

Grondslag voor 

norm 

Z
o

rg
 e

n
 m

a
a

ts
ch

. 
V

o
o

rz
. 

Apotheek (bezoekers) 7       Locatie 

Apotheek (medewerkers) 4       Locatie 

Gezondheidscentrum (bezoekers) 1,3       100 m² BVO 

Gezondheidscentrum (medewerkers) 0,4       100 m² BVO 

Ziekenhuis (bezoekers) 0,5       100 m² BVO 

Ziekenhuis (medewerkers) 0,4       100 m² BVO 

Begraafplaats/crematorium 5       
Gelijktijdige 

plechtigheid 

Kerk/moskee 40 (maatwerk) 100 zitplaatsen 

S
p

o
rt

, 
cu

lt
u

u
r 

e
n

 o
n

ts
p

a
n

n
in

g
 

Bibliotheek 3       100 m² BVO 

Bioscoop 7,8 4,3 1,4   100 m² BVO 

Fitness 5 3,7 2   100 m² BVO 

Museum 0,9       100 m² BVO 

Sporthal 2,5 2,5 2,5   100 m² BVO 

Sportveld 61       ha netto terrein 

Sportzaal 4 4 4   100 m² BVO 

Evenementen 32       100 bezoekers 

Stadion (Vijverberg)   Maatwerk 100 zitplaatsen 

Theater / schouwburg 24 21 18   100 zitplaatsen 

Zwembad (overdekt) 28 28 28   100 m² Bassin 

Zwembad (openlucht) 20 20 20   100 m² Bassin 

O
V

 Busstation 42       halterende buslijn 

Bushalte 42 halte 

Carpoolplaats     0,8 0,8 autoppl 
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Bijlage D: Eisen aan het parkeeronderzoek 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kan ontheffing worden verleend op basis van parkeren op 

de openbare weg. De aanvrager dient voldoende onderzoek te doen voordat ontheffing kan worden 

verleend. De gemeente Doetinchem stelt de volgende eisen bij een parkeeronderzoek: 

 

• De binnenstad, het centrumgebied en de schil/overloopgebied dienen expliciet te worden 

meegerekend in het onderzoek, omdat in die gebieden de parkeer- en stallingbehoefte groot is. 

• Het onderzoeksgebied wordt vooraf met de afdelingen BuHa en FO vastgesteld. Het onderzoek 

wordt door een onafhankelijk adviesbureau dat aantoonbaar gespecialiseerd is in de werkvelden 

Verkeer en Parkeren uitgevoerd. De afdelingen FO en BuHa accorderen vooraf. 

• Afhankelijk van de functies worden tellingen uitgevoerd (parkeerbezetting c.q. parkeerduur) op een 

ochtend- , middag-, avond- c.q. nachtperiode. De afdelingen BuHa en FO stellen de exacte 

tijdstippen en perioden vast. 

• Uitkomsten van het parkeeronderzoek moeten in een onderzoeksrapport gepresenteerd worden. In 

relatie tot de vergunningaanvraag stelt de gemeente Doetinchem de volgende minimale eisen aan 

dergelijke rapporten: 

1. Inleiding met vraag-, probleem- en doelstelling. 

2. Situatie plangebied (locatie, ontwikkel-/bouwplan in relatie tot parkeereis, 

parkeermogelijkheden op eigen terrein en noodzakelijk aantal parkeerplaatsen in openbaar 

gebied). 

3. Werkwijze en resultaten van het parkeeronderzoek (onderzoeksgebied, sectie-indeling, 

weersomstandigheid, tijdstip onderzoek, weergaven in tabellen en grafieken, weergave per 

secties van de parkeerbehoefte (absoluut en %), parkeerduur en parkeernood (85% - 100% en 

>100%). 

4. Conclusie, synthese en aanbevelingen. 
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 Bijlage E: Bijzonder gemeentelijk belang 

 

 

 

 
Als er sprake is van een bijzonder gemeentelijk belang, dan kan het college besluiten af te zien van de plicht tot het 

realiseren van parkeervoorzieningen op eigen terrein of binnen de planontwikkeling. Het gaat hierbij in hoofzaak om 

vooral de volgende situaties: 

 

a. Stedenbouwkundig ongewenst: door de aanleg van benodigde parkeerplaatsen wordt de stedenbouwkundige 

structuur aangetast en is de ruimtelijke kwaliteit in het geding. Bijvoorbeeld: bij omzetten van bestaande 

bebouwing naar een commercieel te exploiteren privé-parkeerterrein is het ongewenst dat het erf wordt 

verhard/gebruikt voor parkeren.  

b. De parkeernormen leiden nooit tot problemen op het eigen terrein. De eis om het parkeren op eigen terrein 

op te lossen, leidt er vaak toe dat de volledige beschikbare grond rondom het gebouw ingezet wordt voor 

parkeren. Dat kan leiden tot ruimtelijk ongewenste situaties en aantasting van de woonkwaliteit. Bij de 

beoordeling van het bouwplan dient niet alleen voldaan te worden aan de parkeernorm, maar dient ook een 

afweging in ruimtelijke aanvaardbaarheid gemaakt te worden. De afdelingen BuHa en FO onderbouwen de 

afweging van de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Verder mag het ontwikkelplan niet zodanig overvragen dat het 

parkeren niet op eigen terrein is op te lossen. Het plan is dan te groot. Dit is ruimtelijk onaanvaardbaar. 

c. Wonen boven winkels, kantoren, horeca, detailhandel en commerciële functies: Als er een uitbreiding is van 

het aantal m2 bvo, dan gelden de parkeernormen. 

d. Tijdelijk Ander Gebruik: het wordt toegestaan dat er tijdelijk een andere functie in een pand of op 

braakliggende percelen wordt gevestigd (bijvoorbeeld parkeren op het Sportpark Zuid, Terrein Eimers, Action 

of tijdelijke huisvesting). Als de nieuwe parkeereis meer dan bijvoorbeeld 10 plaatsen afwijkt van de oude 

parkeereis, dan moet er worden bekeken of het mogelijk is om het initiatief door te laten gaan. De aanvrager 

moet dan een parkeeronderzoek verrichten naar een oplossing c.q. alternatief. Het tijdelijk ander gebruik kan 

alleen gedurende de periode dat het is toegestaan. Wordt de functie permanent, dan moet het 

bestemmingsplan gewijzigd worden en moet het initiatief voldoen aan de actuele parkeernorm 

e. Bij alle functies moet rekening worden gehouden met minder validen. Hiervoor gelden de actuele CROW-

richtlijnen en het Handboek Toegankelijkheid. 

 

 
 
 



 

 

Nota Parkeernormen auto- en fietsverkeer gemeente Doetinchem 
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1 Inleiding 

 
De detailhandel verandert 

Het winkellandschap in Nederland is de laatste jaren onderhevig aan ingrijpende veranderingen. 

Consumenten kopen steeds meer online, de economisch onzekere tijden maken consumenten 

voorzichtiger met het uitgeven van hun geld, de „beleveniseconomie‟ heeft haar intrede gedaan, 

klanten verwachten optimaal comfort en service, het inwoneraantal zal in de meeste delen van 

Nederland niet langer toenemen terwijl de mobiliteit juist een tegengestelde ontwikkeling laat 

zien. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de detailhandel in de gemeente 

Doetinchem.   

 

Het winkellandschap van de komende jaren zal gericht zijn op „Het Nieuwe Winkelen‟ (HNW). 

HNW kan worden gezien als de derde revolutie in de detailhandel, na de introductie van het 

warenhuis (±1870) en de zelfbediening (±1930). Proactief inspelen op de kansen die deze 

revolutie biedt, daarvoor is deze beleidsvisie bedoeld.  

 

Doetinchem winkelstad 

Doetinchem is niet alleen hét centrum van de 

Achterhoek, maar ook dé winkelstad bij uitstek 

(met in totaal 60.000m2 wvo1). Compact, 

overzichtelijk en met een gevarieerd 

winkelaanbod. De combinatie van 

grootwinkelbedrijven (52%) en lokale 

middenstand (48%) vormt voor veel bezoekers 

een aantrekkelijke combinatie, aangevuld met 

een uitgebreid horeca-aanbod, cultureel 

centrum de Gruitpoort, bioscoop JT 

Doetinchem en theater Amphion.  Uit het 

Koopstromenonderzoek (2010) blijkt dat de gemiddelde vloerproductiviteit per m2 in 

Doetinchem aanzienlijk hoger ligt ten opzichte van vergelijkbare centrumgebieden (waaronder 

de Stadsregio Arnhem-Nijmegen).  

 
Doetinchem heeft ongeveer 57.000 inwoners. Het verzorgingsgebied bestaat in eerste aanleg 

uit de Regio Achterhoek, met name de aangrenzende gemeenten (Oude IJsselstreek, 

Montferland, Zevenaar en Bronckhorst zijn goed voor bijna een derde van het totaal). De 

detailhandel in Doetinchem biedt een werkgelegenheid van ongeveer 4.440 banen, 13% van het 

totaal aantal banen.2 

 

Het winkellandschap voor de komende jaren zal in eerste instantie niet meer gericht zijn op 

het toevoegen van vierkante meters. Dat betekent dat voor de diverse partijen die samen 

verantwoordelijkheid dragen voor de winkelstraat van morgen, samenwerking een 

noodzakelijke voorwaarde is om ook in de komende jaren een gezonde en aantrekkelijke 

binnenstad te kunnen bieden. Samenwerking tussen winkeliers, het Centrummanagement, de 

ondernemersverenigingen Doetinchem, Gaanderen en Wehl, het Platform van 

Vastgoedeigenaren, de horeca, culturele instellingen en gemeente. Brancheorganisaties als de 

Kamer van Koophandel, CBW-Mitex en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zijn daarnaast 

belangrijke gesprekspartners om de trends en ontwikkelingen op de winkelvloer te laten 

landen.   

 

                                                
1 Winkelvloeroppervlak 
2 DTNP, Agenda voor de toekomst voor detailhandelbeleid regio Achterhoek, 2012  
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Waarom deze actualisatie? 

Deze actualisatie van beleid heeft een richtinggevende functie voor alle aanvragen en 

verzoeken van burgers en ondernemers die bij de gemeente binnenkomen. Belangrijke 

redenen die de noodzaak van de actualisatie onderstrepen: 

 

 De snel veranderende omgeving (bijvoorbeeld de opkomst van internetwinkels) vraagt 

om een geactualiseerde visie van de gemeente (ruimtelijk-economische sturing).               

De detailhandelsvisie De kern weer bijzonder dateert uit 2008. Daarin is de ontwikkeling 

van internetwinkels bijvoorbeeld niet opgenomen. Daarnaast is in 2010 het 

Koopstromenonderzoek gehouden. De opbrengsten van het Koopstromenonderzoek 

staan in dit document.  

 Wetgeving van hogere overheden (bijvoorbeeld Europa) vraagt om een aanpassing van 

gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld de Europese Dienstenrichtlijn heeft gevolgen voor de 

huidige kaders van het supermarktbeleid (Visie op buurt- en wijkwinkelcentra, 2009).  

 Ontwikkelingen in de regio Achterhoek en Liemers vragen om een duidelijke 

gemeentelijke visie.  

 Eén gemeentelijk verzameldocument waarin diverse onderdelen (van warenmarkt tot 

tankstation) een plek krijgen. Dit levert een betere ontsluiting van informatie op 

richting ondernemers en eigen organisatie.  

 Tot slot, de macro-economische situatie is op dit moment voor de winkeliers de 

belangrijkste onzekerheid; in het voorliggende rapport geven wij aan, dat we veel meer 

in handen aan stimuleringsprojecten en –instrumenten hebben, dan dat we denken.  

 

De gemeente wil proactief inspelen op de veranderde vraag vanuit de markt en de meeste 

recente wetgeving en jurisprudentie een plek geven in het voorliggende document.                       

Het verschil met de bestaande documenten is dat dit document integraal op alle aspecten van 

de detailhandel ingaat, plek biedt voor de nieuwste trends en ontwikkelingen en hiermee laten 

we zien dat we als gemeente naar buiten durven kijken, zonder daarbij de kwaliteit die er al 

binnen de gemeente aanwezig is, teniet te doen. Dit doen we op basis van een proactieve 

houding naar burgers en ondernemers toe, bewust van onze regierol als het gaat om 

ruimtelijke ordening en met draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie en winkeliers- en 

ondernemersverenigingen.    

 

Cocreatie 

Deze beleidsvisie is in nadrukkelijke samenwerking met onze economische partners opgesteld. 

De ondernemersverenigingen uit Doetinchem (OVD) en de Kamer van Koophandel (KvK) 

danken wij voor dan ook voor hun constructieve bijdragen. 

 

Opbouw rapport 

In het volgende hoofdstuk geven wij aan wat de trends en ontwikkelingen zijn in de 

detailhandelsbranche en wat dit betekent voor de regio Achterhoek en de gemeente 

Doetinchem. Hoofdstuk drie geeft aan wat we niet kunnen doen aan de ontwikkelingen. 

Hoofdstuk vier geeft weer de acties die we wel kunnen ondernemen. Aan het einde van dit 

hoofdstuk staan de concrete acties op een rij.  
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2 Wat zien we gebeuren?  
 

De wereld verandert continu, ook de detailhandel. Omgaan met veranderingen vergt 

flexibiliteit, creativiteit en samenwerking. Wat is de toekomst van winkelen in Nederland? Wat 

zijn de wensen en behoeften van de consument van morgen? Wat is de impact hiervan op 

winkels en op de kwaliteit en kwantiteit van winkelcentra? Welke gevolgen zijn op regionaal en 

lokaal niveau om te zetten in kansen? In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de trends 

en ontwikkelingen in de detailhandel, om een beeld te vormen wat er al gaande is en wat ons 

te wachten staat. 

 

 

2.1 Landelijk 

 

Het Nieuwe Winkelen 

Online winkelen verovert een steeds groter marktaandeel in de detailhandel. In 2011 waren de 

winkelbestedingen op het internet goed voor ongeveer negen miljard euro.3   

 

Internet 

Het nieuwe winkelen is een verandering van het koop- en winkelgedrag waarbij de consument 

tijdens zijn koopproces steeds meer gebruik maakt van meerdere kanalen (naast de fysieke 

winkel). Het gevolg is dat de consument beter geïnformeerd is, beter weet wat hij wil en wat 

hij kan krijgen. Daarmee is de servicevraag van de consument aan het winkelpersoneel hoger. 

Internet speelt hierin een belangrijke rol. Juist in de combinatie van de fysieke winkel en 

internet liggen groeikansen voor winkeliers.  

 

MoSoLo 

Tegelijkertijd spelen de smartphone en sociale media een prominente rol 

in het dagelijks leven, zeker in die van de consument van vandaag én 

morgen. MoSoLo staat voor mobiel, sociaal en lokaal. 

In Nederland maakt 36 procent gebruik van een smartphone (mobiel), 

dat zijn meer dan zes miljoen mensen. Friends & followers spelen een 

steeds belangrijkere rol in het aankoopgedrag van de consument. Ter 

illustratie: een virtuele passpiegel, waarbij je de kleding zelf niet eens 

hoeft aan te trekken, delen via sociale media (sociaal), binnen een aantal 

minuten een aantal positieve reactie en de kleding wordt gekocht. Een 

„vind-ik-leuk‟ op Facebook is vaak de beste reclame,  omdat consumenten 

meer waarde hechten aan wat hun sociale omgeving vindt dan een dure 

marketingcampagne via krant, radio of tv. QR-codes, een virtuele 

winkelstraat (denk aan de „9 straatjes‟ in Amsterdam), aanbiedingen die 

alleen geldig zijn via de „app‟. Met behulp van de GPS-voorzieningen op de mobiele telefoon 

kan ook de consument die zich binnen een bepaalde afstand van de winkel bevindt gericht 

worden verleid met aanbiedingen. Consumenten willen „hier en nu‟ iets kopen (lokaal).  

  

Omni-channel verkoop 

Conclusie: de consument moet bediend worden via alle mogelijke kanalen, vooral ook omdat 

„de‟ consument niet bestaat. Aanwezig en zichtbaar zijn, consumenten gebruiken voor elke 

transactie meerdere kanalen, die hij of zij zelf kiest (en waardoor hij of zij dus onvoorspelbaar 

wordt). Succesvolle ondernemers spelen in op dit gedrag.  

 

 

                                                
3 www.thuiswinkel.org  
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Schaalvergroting, branchevervaging en filialisering 

Winkeliers en gemeenten streven naar hogere bezoekersaantallen, zijn op zoek naar het 

genereren van steeds meer traffic.  

 

Schaalvergroting 

Het totale winkeloppervlak in Nederland is de afgelopen tien jaar met 25 procent gegroeid tot 

27,8 miljoen m2 winkelvloeroppervlak, begin 2012.4 Dit is het gevolg van schaalvergroting 

(kostenreductie, ruim assortiment) en realisatie van veel nieuwe winkellocaties (vooral op 

perifere winkellocaties; buiten reguliere winkelcentra). Door het groeiende aanbod wordt het 

voor kleine winkelclusters steeds lastiger om te overleven. De nieuwe winkelruimtes zijn 

gemiddeld groter en deze trend zet naar verwachting door.  

 

Branchevervaging 

Daarnaast treffen consumenten steeds meer producten aan die zij in de desbetreffende winkel 

niet verwachten, dit leidt tot zogenaamde „impulsaankopen‟. Een bouwmarkt die fietsen 

verkoopt, een drogisterij waar verzekeringen en CD‟s te verkrijgen zijn: in het recente 

verleden zijn er voorbeelden te noemen van zowel succesvolle als mislukte experimenten. 

Nieuwe markten vereisen immers wél nieuwe kennis.  

 

Filialisering 

Het aantal filiaalbedrijven nam de afgelopen tien jaar toe van 28 procent naar 35 procent. Ook 

dit is een vorm van schaalvergroting (gericht op het vergroten van het marktaandeel). Het 

aantal zelfstandige winkeliers zal hierdoor afnemen, mede ook door de vergrijzing en 

problemen met bedrijfsopvolging.      

 

 

Onderscheidend vermogen en de beleveniseconomie 

Wat zien mensen als ze gaan winkelen? Kijken ze bewust naar een etalage, de architectuur, de 

straten, de horeca? Bewust kijken doen niet veel mensen, toch roept een winkelgebied wél een 

gevoel op bij de consument. De opgave voor gemeenten, winkeliers en vastgoedeigenaren is 

dan ook het inzetten op de unieke kwaliteit van het gebied. Daaronder wordt verstaan: alles 

wat de consument als prettig ervaart: veiligheid, bereikbaarheid, gemakkelijk parkeren, schone 

straten, aantrekkelijke uitstraling, variatie in aanbod, goede horeca.  

 

Ondanks de opkomst van het winkelen via internet is de fysieke winkel ook in de toekomst 

een onmisbaar verkoopkanaal.  Persoonlijk contact, emoties, proeven, voelen, beleven, passen. 

Winkelen is nog altijd een van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen van mensen. Voor ieder 

centrum is het belangrijk om een aantal grote trekkers te hebben. Price/Value retailing en fast 

mode ketens zijn belangrijk om als centrum onderscheidend te zijn ten opzichte van andere 

binnensteden. Modeketens als Zara, Primark of Berschka bieden een goede prijs-

kwaliteitverhouding en fungeren als grote „experience‟ trekkers in binnensteden.       

 

Couleur locale  

De hiervoor genoemde ontwikkelingen van schaalvergroting en filialisering kent daarnaast een 

tegenbeweging: een groeiende behoefte aan couleur locale. Globalisering is voor veel mensen 

een onpersoonlijk en anoniem proces. Hierdoor ontstaat een behoefte aan echt en vertrouwd. 

Mensen gaan als gevolg hiervan op zoek naar winkeliers en producten uit de omgeving.  

 

                                                
4 DTNP (2012) 
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Kwali-Tijd 

Consumenten hebben steeds minder tijd. De schaarse 

vrije tijd die resteert wil hij of zij goed en prettig 

benutten. Dit kan bijvoorbeeld door virtueel te 

winkelen. Tesco heeft op de Koreaanse wachtruimte op 

metrostations beplakt met winkelstellingen en 

producten. Hier kan men tijdens het wachten op de 

metro virtueel boodschappen doen.   

 

 

 

Winkelbezoek wordt gedifferentieerd. Consumenten kiezen steeds vaker een bij hun actuele 

koopmotief passende aankoopplaats. Zo ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen fun- 

versus run-shopping. Het eerste gebeurt veelal in historische binnensteden en het tweede in 

goed bereikbare koopcentra zoals de grootschalige concentraties aan de randen van de 

steden.5  

 

Evenementen en horeca 

Evenementen zijn een relatief eenvoudige manier op mensen naar de binnenstad te trekken. 

Het idee dat consumenten tijdens evenementen geen winkeldrempels passeren, gaat slechts 

ten dele op. Alleen al het fysiek beleven van een (binnen)stad leidt na een evenement tot 

terugkerende bezoekers. Structurele samenwerking tussen horeca en winkeliers is hierbij 

noodzakelijk.  

 
 

Duurzaamheid  

Toenemend milieubewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) zijn trends 

die steeds meer mensen aanspreken. Het nieuwe tijdperk is groen. Mvo betekent dat naast het 

streven naar winst (profit), ook rekening wordt gehouden met het effect van activiteiten op 

het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten, binnen en buiten het bedrijf 

(people). Het gaat om producten met duurzaamheidkenmerken omdat de consument bewust 

koopt, maar bijvoorbeeld ook over binnenstaddistributie (schoon, heel en veilig) of het 

duurzaam bouwen, beheren en hergebruiken van winkellocaties.  

 

 

Koopkracht  

Vanwege de economische recessie hebben consumenten minder te besteden. Dit heeft 

gevolgen voor hun aankoopgedrag in winkels. Per 1 oktober 2012 is daar een effect 

bijgekomen: de BTW steeg van 19 naar 21 procent. Dit in combinatie met het toch al 

verlaagde  consumentenvertrouwen betekent op zijn minst een onzekerheidsfactor voor de 

komende jaren. Veel winkeliers twijfelen of ze deze verhoging voor eigen rekening moeten 

nemen, moeten doorberekenen aan de klant of de pijn moeten verdelen.  

 

 

                                                
5 NRW, 2011, p. 11 
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2.2 Regionaal 

 

Demografie en bedrijfsopvolging 

Het bevolkingsaantal van Nederland zal vanaf 2030 dalen. De regio Achterhoek en Doetinchem 

hebben vandaag de dag al te maken met de gevolgen van de krimp. Dit heeft directe gevolgen 

voor het voorzieningenniveau, waarbij Doetinchem als centrumgemeente van de Achterhoek 

een belangrijke rol heeft en houdt als het gaat om winkelen. Op de onderstaande kaart zijn alle 

centrumgebieden in de regio Achterhoek weergegeven, inclusief de grootschalige 

concentraties. Doetinchem (ongeveer 60.000m2 winkelvloeroppervlakte) en Winterswijk 

(ongeveer 35.000m2 winkelvloeroppervlakte) zijn de grootste winkelgebieden. Overige centra 

hebben vooral een lokale verzorgingsfunctie. Er is opvallend veel leegstand in bijvoorbeeld de 

landelijke gemeenten van de Achterhoek: Bronckhorst, Berkelland en Oost Gelre. Deze 

gemeenten hebben met een hoge bevolkingsafname te maken (afname tussen 2011-2020: 

Bronckhorst -5,6%, Berkelland -5,1% en Oost Gelre -4,3%). Doetinchem heeft te maken met 

een bevolkingsafname van 0,7% tussen 2011-2020.                      

 

De Achterhoek telt drie grootschalige concentraties/PDV6-locaties: twee in Doetinchem en 

één in Winterswijk. De omvang van deze locaties is elk rond de 15.000m2 

winkelvloeroppervlakte.  

 

 
 

De gemiddelde leeftijd stijgt (vergrijzing), van zowel de consument als de lokale middenstander. 

Op dit moment is in Nederland vijftien procent van de bevolking 65 jaar of ouder.7 In 2025 zal 

dit percentage zijn opgelopen tot 21 procent, in 2035 tot 25 procent en in sommige regio‟s 

(waaronder de Achterhoek) zullen deze percentages nog hoger zijn.  

 

Onvermijdelijk zijn de fysieke consequenties („hardware‟), denk bijvoorbeeld aan extra 

zitgelegenheden, duidelijke parkeerverwijzingen en goed bereikbare parkeerplaatsen, een goed 

toegankelijke winkel voor mensen die minder goed ter been zijn en extra grote toiletten. 

                                                
6 Perifere Detailhandelsvestigingen: betreffen grootschalige vestigingen die op aangewezen locaties buiten  

  reguliere winkelcentra gevestigd zijn.  
7 NRW, Dynamiek van winkelgebieden, 2011, p. 12 
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Ouderen besteden daarnaast hun geld op een andere manier dan jongeren: ze winkelen minder 

vaak en geven minder geld uit aan kleding.8 Tegelijkertijd zijn ouderen langer jong en komen er 

meer huishoudens bestaande uit minder personen.  

 

In 2011 liep het aantal opheffingen in de detailhandel op. Hieruit blijkt dat er een behoorlijke 

vernieuwingsslag gaande is. Daarnaast is er ook sprake van een verjongingsslag. Vergrijzing leidt 

er toe dat een generatie winkeliers afstand neemt. Zij kunnen hun winkel niet altijd verkopen 

en zien zich dan ook genoodzaakt tot bedrijfsbeëindiging. Als het pand niet verkocht kan 

worden, zien eigenaren vaak ook nog hun pensioenvoorziening in gevaar komen. Uitdaging 

voor de Achterhoek is te komen tot een gezonde en toekomstbestendige winkelstructuur. In 

2005 is al op regionaal niveau afgesproken, dat Doetinchem en Winterswijk hun functie als 

bovenregionaal verzorgende centra kunnen versterken. Lokale initiatieven die groter zijn, dan 

1.000m2 winkelvloeroppervlakte dienen op regionaal niveau gedeeld te worden. De regionale 

afstemming richt zich op de gemeentegrensoverschrijdende effecten.  

      

2.3 Gemeente Doetinchem  

 

De ontwikkelingen in de winkelmarkt hebben verschillende gevolgen per type winkelgebied. 

Om dit te begrijpen, verplaatsen wij ons kort in de consument en zijn gedrag. Vier typen 

gedrag domineren9: 

1. Recreatief winkelen: Ontspanning, vermaak en beleving in een sfeervolle ambiance: „een 

dagje stad, ik zie wel of ik iets koop‟; 

2. Boodschappen doen: Frequent gekochte artikelen, deels vers, gemak en nabijheid 

belangrijk: „handig, dichtbij, alles bij elkaar‟; 

3. Vergelijkend winkelen: Oriëntatie, aankoop van een smaak- of keuzegevoelig artikel: „Op 

zoek naar een nieuwe bank, jas, flatscreen, etcetera‟;  

4. Doelgericht aankopen: Artikel al in het hoofd, snelheid, efficiëntie en verkrijgbaarheid 

bepalend: „Snel… halen‟ (runshoppen).  

 

De binnenstad profileert zich met name naar het winkelgedrag recreatief winkelen en vergelijkend 

winkelen. De buurt- en wijkwinkelcentra sluiten aan bij het winkelgedrag boodschappen doen en 

doelgerichte niet-keuze gevoelige aankopen. Doelgerichte aankopen kunnen in de binnenstad 

gedaan worden, maar ook op de PDV-locaties Verheulsweide en Wijnbergen.  

 

Doetinchem  

De beleidskaders voor de Doetinchemse detailhandel bestaat uit De kern weer bijzonder (2008), 

en het Koopstromenonderzoek binnenstad Doetinchem (2010). In 2008 heeft de gemeente 

besloten, dat primair de versterking van het winkelgebied het Ei voorop staat. Doel hiervan is 

om de bovenregionale functie van Doetinchem te versterken. Om de tendens naar 

schaalvergroting en grootschalige detailhandel10 te accommoderen en tegelijkertijd de 

centrumfunctie van Doetinchem te versterken komen de aanrijdroutes en De Schil om het Ei 

hiervoor in aanmerking. Voor de perifere detailhandel (doelgerichte volumineuze aankopen) 

zijn de woon- en bouwboulevard Wijnbergen en Verheulsweide bestemd. De economische 

vraag en ontwikkeling naar PDV-locaties voor bouwmarkten neemt af.                            

De woningmarkttransacties dalen. Tegelijk vindt er steeds meer branchevervaging in 

bouwmarkten plaats om meer publiek te trekken (breder aanbod). Perifere locaties worden als 

beleggingsobject als onaantrekkelijk beoordeeld. Het marktaandeel van woonwarenhuizen 

(beleving en breed aanbod), bijvoorbeeld een Primark of Ikea-formule, neemt toe.  

 

Om goed inzicht te krijgen in het consumentengedrag en waar mogelijk de binnenstad als 

leisure- en koopstad te verbeteren is eind 2010 een koopstromenonderzoek uitgevoerd. De 

hoofdvraag van het onderzoek was: voor wie is de binnenstad van Doetinchem het 

                                                
8 Stec Groep, Succesvol veranderen, 2012. 
9 DTNP, 2012 
10 Winkels met meer dan 1.500m2 vloeroppervlak 
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koopcentrum en welke wensen/eisen stelt de bezoeker hieraan? In totaal zijn 600 huishoudens 

uit de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Zevenaar en Bronckhorst 

telefonisch geënquêteerd over hun winkelgedrag. Om het bezoekersprofiel in Doetinchem 

goed in beeld te brengen zijn 425 volledig ingevulde vragenlijsten in de binnenstad afgenomen. 

Daarnaast geeft het koopstromenonderzoek het economisch functioneren van de binnenstad 

aan.  

 

Doetinchem is het koopcentrum voor alle inwoners uit de gemeente Doetinchem (46%) en 

bezoekers uit de regiogemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland, Zevenaar           

(4 regiogemeenten totaal: 29%), Doesburg, Rheden en Rijnwaarden (Stadsregiogemeenten 

totaal: 12%). Er komen minder 65+‟ers naar de stad. De belangrijkste eisen die de consument 

stelt: 

 voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod met de nodige afwisseling; 

 een winkelgebied gekenmerkt door sfeer, beleving, gezelligheid en voldoende daghoreca; 

 goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor auto en fiets. Kwaliteit en prijs 

moeten in verhouding tot elkaar staan, het serviceniveau (afstand, kwaliteit) is van 

belang; 

 compact winkelaanbod in een aantrekkelijke ruimtelijke inrichting. 
 

Het kernwinkelgebied van Doetinchem (Hamburgerstraat, Boliestraat, Waterstraat, 

Heezenpoort, Heezenstraat, Catharinastraat en Simonsplein) beslaat 130 winkels met een 

totale omvang van 32.800m² wvo. Het aanbod aan kleding & mode neemt veruit de 

belangrijkste positie in met 58 (45%) winkels verdeeld over 11.800 m² (36%). De 

koopkrachtbinding van de inwoners uit Doetinchem en de vier regiogemeenten (Oude 

IJsselstreek, Montferland en Bronckhorst) is in de kleding- en schoenenbranche vrij hoog. 82% 

van de inwoners uit de gemeente Doetinchem en 45% van de inwoners uit de 4 

regiogemeenten gaan voornamelijk naar het kernwinkelgebied om kleding en schoenen te 

kopen.  

 

Het warenhuisaanbod heeft een grote omvang met 8.100 m² wvo (25%), maar beslaat slechts 

twee winkels (V&D en Hema). In vergelijking met het aantal inwoners in de gemeente heeft 

Doetinchem-centrum een enorm aanbod. Dit toont aan dat het winkelbestand een duidelijke 

regionale functie heeft. Van het aantal winkels in het kernwinkelgebied van Doetinchem is 48% 

zelfstandig ondernemer en 52% maakt deel uit van een winkelketen.  

 

De indicatie voor de behaalde omzet per jaar is voor het kernwinkelgebied ongeveer 200 

miljoen euro. De gemiddelde besteding door de consument bedraagt 73 euro. Bezoekers van 

buiten Doetinchem besteden gemiddeld meer. Het gemiddeld besteed bedrag in de horeca ligt 

op 17 euro. Inwoners uit de gemeente Doetinchem bezoeken vrij frequent het centrum. 

Bezoekers uit de regio komen aanzienlijk minder vaak. Nog geen 30% bezoekt de binnenstad 

eens per week of vaker.  

 

Het winkelaanbod en het cultureel aanbod in Doetinchem-centrum kent een redelijk 

dynamische ontwikkeling. Recente initiatieven en ontwikkelingen welke succesvol zijn 

geïmplementeerd zijn onder andere: 

 Amphion. Toevoeging van een modern theater met parkeren en aanvullende 

voorzieningen. Hiermee is het centrum van Doetinchem aantrekkelijker geworden 

voor andere bezoekdoeleinden dan winkelen. 

 Lyceumkwartier (winkelen, wonen en parkeren). Dit is een impuls voor de noordzijde 

van het centrum.  

 Koopzondagen zijn zeer succesvol. Vanwege een afwijkende zondag in vergelijking met 

de overige binnensteden en het gratis parkeren komen vele (boven)regionale 

bezoekers naar Doetinchem. Dit komt overeen met het nationale beeld, dat 

koopzondagen hoge bezoekersaantallen kennen, al valt het besteed bedrag in de 

winkels enigszins tegen. 
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 Het centrum van Doetinchem heeft een actief centrummanagement. Dit is in lijn met het 

idee dat de consument winkels als beleving ziet en een vrijetijdsbesteding is geworden. 

Het centrummanagement is actief om de lokale identiteit te versterken en het centrum 

op de kaart te zetten. 

 De goede organisatiegraad van de ondernemers biedt enorme voordelen voor breed 

gedragen initiatieven, ontwikkelingsplannen en acties. Dit in tegenstelling tot vele 

andere binnensteden. Deze goede organisatiegraad draagt bij aan een verdere 

versterking van de binnenstad. 

 

De resultaten uit het koopstromenonderzoek (najaar 2010) gecombineerd met de trends, 

uikomsten algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Doetinchem (april 2012) en 

bevindingen van de gesprekken met ondernemers (juli 2012) vertalen wij in een heldere 

SWOT-analyse voor het functioneren van de Doetinchemse binnenstad.  

 

Sterkte  

 Compact en compleet winkelgebied waar 

de loopafstanden beperkt zijn.  

 Sfeer/beleving wordt zeer goed 

gewaardeerd.  

 Een duidelijke regionale functie.  

 Koopzondag en gratis parkeren op zondag.   

 Veel horeca aanwezig gericht op winkelend 

publiek.  

 Aanwezigheid van speciaalzaken. Goede 

mix van zelfstandigen en 

grootwinkelbedrijven.  

 Winkelmotief is leidend voor bezoekers.  

 Veel reuring in de stad op dinsdag,  

      vrijdagavond, zaterdag en zondag  

Zwakte 

 Klein aandeel van zelfstandige 

ondernemers en kleine winkels.  

 Weinig bezoekers komen voor ander 

motief dan winkelen.  

 Relatief hoog autobezoek, weinig gebruik 

van OV.  

 Geen routeverwijzing van OV-station naar 

centrumgebied.  

 Ondernemers hanteren geen uniforme 

openingstijden.  

 

Kansen  

 Meer bezoekers trekken met andere 

motieven dan winkelen.  

 Meer kleine winkels/boetiekjes.  

 De goede ervaring van sfeer/gezelligheid 

verbeteren door nog meer in te zetten op 

beleving.  

 Beter gebruik maken van e-commerce 

(Het Nieuwe Winkelen). Voorbeelden: 

Website www.winkelstaddoetinchem.nl 

restylen, draadloos internet voor het hele 

winkelgebied, Doetinchem App, 

internetzuilen in winkels.  

 Inzetten op de toekomstige senioren die 

mobieler zijn en meer te besteden 

hebben, inzetten op doelgroepen. 

Voorbeelden: Inzetten op 

ontmoetingsplaatsen, bankjes voor 

ouderen en openbare toiletten.   

 Upgraden routing OV-station en centrum.  

Bedreigingen 

 Demografische ontwikkeling in 

Doetinchem en regio (vergrijzing en 

ontgroening). 

 Ontwikkelingen in concurrerende 

winkelsteden (Zevenaar, Arnhem, 

Bocholt, Winterswijk, etc.). 

 Minder winkelbestedingen vanwege e-

commerce en btw-verhoging.  

 Groeiende mobiliteit van consumenten 

waardoor grotere winkelgebieden eerder 

in trek komen.   

 

De nodige winst valt te behalen bij de 65+‟er. Om deze doelgroep beter te bereiken, is het 

noodzakelijk meer comfort te bieden. Voorbeelden zijn: beperkte loopafstanden, goede 

informatievoorziening (over parkeren en bereikbaarheid), ontmoetingsplekken organiseren en 

inrichting geschikt maken voor oudere bezoekers. Tevens is winkelen onderdeel geworden van 

de vrijetijdsbeleving. Enerzijds doet de consument doelgerichte aankopen, anderzijds wil de 
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consument een dagje uit beleven. Voorbeelden die inspelen op consumentenemotie en 

afwisseling zijn: inzetten op Het Nieuwe Winkelen, verder professionaliseren van het 

centrummanagement en afwisselender aanbod realiseren.  

 

Detailhandel in buurt- en wijkwinkelcentra; supermarkten  

Het huidige beleid voor vestiging en uitbreiding van supermarkten in Doetinchem (Visie op 

buurt- en wijkwinkelcentra, 2009) is mede ingegeven door overwegingen van economische 

ordening. Het beleid beoogt een hoofdstructuur voor supermarkten in de kern Doetinchem te 

geven. Het Economisch Overleg Doetinchem (EOD) had destijds om een dergelijk kader 

verzocht. De visie beoogt vanuit zowel economisch als van uit leefbaarheidperspectief kaders 

te stellen voor supermarktvestigingen.  

 

De spreiding van supermarkten over de stad is redelijk goed, met twee wijkverzorgende centra 

(De Bongerd en Overstegen) en zeven buurtcentra. Geconstateerd werd dat aan de oostkant 

van de Oude IJssel het aanbod van supermarkten groter is, dan aan de westkant. Ook in het 

aanbod van supermarkten in en rond het centrum is weinig spreiding. De supermarkten liggen 

aan de oostkant van het centrum. Wij willen de concentratie van supermarkten aan de 

oostzijde van het centrum tegengaan en de supermarkten op nieuwe locaties (Saronix en 

Hamburgerbroek) faciliteren, zodat er een evenwichtige spreiding komt en bewoners op loop- 

of fietsafstand naar de supermarkt kunnen gaan. Wij zijn ook voor zoveel mogelijk 

keuzemogelijkheden voor de consument. Dit betekent ook zoveel mogelijk variatie in het 

supermarktaanbod naar aard en formule.  

 

De markt is in beweging door de bouwprojecten en de uitbreidingswensen van enkele 

supermarkten. De gemeente streeft tot op heden na dat supermarkten evenwichtig gespreid 

zijn over de stad.  

 

De gewenste hoofdstructuur is:  

 een sterk centrumaanbod bestaande uit enkele nabij het stadscentrum gelegen 

supermarkten, bij voorkeur gespreid om het centrum; 

 twee moderne wijkwinkelcentra met een stadsdeel verzorgende functie (De Bongerd en 

Overstegen); 

 vier buurtsteunpunten met een eigen verzorgingsfunctie voor omringende 

woongebieden (W. Brandtplein, Slotlaan, Dennenweg, Haareweg/Surinameplein).  

 

Daarnaast zijn er solitair nog enkele supermarkten gepland, waaronder de Saronix-Heelweg 

locatie en Hamburgerbroek-Intermeco. Deze locaties zullen gaan behoren tot de 

buurtsteunpunten met een eigen verzorgingsfunctie voor het omringende woongebied. De 

gemeente Doetinchem staat tot op heden selectieve uitbreiding toe voor de kern van 

Doetinchem, mits de uitbreiding tot een evenwichtig spreiding leidt en past binnen de 

bovenstaande gewenste hoofdstructuur. De Europese Dienstenrichtlijn heeft gevolgen voor 

het huidige beleid (zie hoofdstuk 4.2). 
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  De Doetinchemse detailhandelsstructuur 

 
1        Centrum „het Ei‟ 

2        Dr. Bardetplaats 

3        Terborgseweg 

4        Mozartlaan 

5        Bilderdijkstraat 

6        Overstegen 

7        Haareweg / Surinamestraat 

8        Slotlaan 

9        De Bongerd 

10      Willy Brandtplein 

11      PDV-locatie Woonboulevard 

12      PDV-locatie Verheulsweide 

13      Dennenweg 

 14  Hamburgerbroek-Intermeco (in ontwikkeling) 

 15  Heelweg-Saronix (in ontwikkeling) 

 

 

Detailhandel op dorpsniveau: Gaanderen 

Inwoners uit Gaanderen hebben in 2011 het Dorpsplan Gaanderen opgesteld. Het centrale 

thema is de leefbaarheid van het dorp Gaanderen. De van oudsher verspreide winkels zijn 

tegenwoordig grotendeels geconcentreerd in het winkelcentrum ‟t Ganderije en onmiddellijke 

omgeving (zie kaart). De inwoners van Gaanderen vragen aandacht voor verbreding en een 

gevarieerder winkelbestand. Met de bouwplannen van het Pelgrimterrein en de daarbij 

behorende herinrichting van het centrum kan de winkelfunctie een nieuwe impuls krijgen. De 

komst van een tweede supermarkt (discounter) geeft een nieuwe aantrekkingskracht. 

Ontwikkelingen in regio en omliggende dorpen zijn van belang voor de toekomst van de 

winkelvoorzieningen in Gaanderen. De actieve betrokkenheid van veel winkeliers biedt een 

goede basis.  
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   Kernwinkelgebied Gaanderen 

 

Detailhandel op dorpsniveau: Wehl 

De ontwikkeling van het A18 Bedrijvenpark en de woningbouw in Wehl (project Heideslag) 

kunnen een positief effect hebben op de detailhandel in Wehl. Woon-werkverkeer van het 

A18 Bedrijvenpark kan bijvoorbeeld boodschappen doen in het centrum van Wehl. In Wehl is 

er niet echt één winkelstraat, er is wel een plein met verschillende winkels. Doordat winkels 

niet geclusterd zijn kunnen ze niet van elkaars nabijheid profiteren. De bereikbaarheid van het 

centrum blijft volgens de Wehlse Ondernemersvereniging een punt van aandacht, met name de 

verkeerscirculatie.  

 

 
     Kernwinkelgebied Wehl 
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Detailhandel buiten de normale winkelstructuur  

Daarnaast er is sprake van een toenemende detailhandel buiten de normale winkelstructuur. 

Dit speelt bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, waar door de opkomst van internetwinkels 

(verkoop via internet) of productiegebonden detailhandel (naast productie tevens 

nevenverkoop en een showroom) nieuwe vormen van detailhandel van groter belang worden.   

 

 

Bijzondere vormen van detailhandel: Internetwinkels 

Steeds meer mensen kopen hun producten via het internet. Het bestellen van een boek via 

Amazon of Bol.com is voor velen van ons bekend terrein. Inmiddels is bestellen van boeken, 

CD‟s, DVD‟s, electronica, schoenen en kleding, meubels en zelfs keukens, speeltoestellen en 

zwembaden aan de orde van de dag.  

 

In het begin werden deze producten thuisbezorgd, inmiddels wordt de trend van afhaalpunten 

(vaak in combinatie met een webwinkel) steeds duidelijk zichtbaar. De groei van dit soort 

initiatieven en de vraag waar deze initiatieven ruimtelijk gezien het beste passen (en waar dus 

juist niet) is voor de komende jaren een belangrijke ruimtelijk-economische vraag voor de 

gemeente. Locatiebeleid is immers een gemeentelijke aangelegenheid, inmiddels zijn er ook in 

de Tweede Kamer vragen gesteld of de Rijksoverheid specifieke regelgeving op moet stellen 

voor de vestiging van internetwinkels.11  

 

Bijzondere vormen van detailhandel: Tankstations 

De „shop‟ bij het tankstation is inmiddels een normaal verschijnsel, gericht op gemaksartikelen 

en bijvoorbeeld een drankje en broodje voor de automobilist. Ter voorkoming van mogelijke 

concurrentie met detailhandel in de omgeving kan de gemeente een maximum stellen aan het 

aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. 

 

Bijzondere vormen van detailhandel: Warenmarkten 

Doetinchem heeft in het jaar 1230 het recht 

gekregen om een markt te houden. Otto II, graaf 

van Gelre, verplaatste de “dinsdagsche 

weekmarkt” van Doesburg naar Doetinchem. 

Op dinsdag en zaterdag is er markt, waarbij trots 

vermeld kan worden dat de dinsdagmarkt (sinds 

2009 op het geheel vernieuwde Marktplein voor 

het gemeentehuis) met 190 kramen tot de 

grotere van Nederland behoort. De warenmarkt 

heeft hiermee een regionale en zelfs 

internationale uitstraling, tot over de Duitse grens. Doetinchem is genomineerd voor „Beste 

grote markt van Nederland 2012‟.   

 

De beleving op de dinsdag- en zaterdagmarkt is uniek te noemen. Kooplieden en standwerkers 

vullen elkaar perfect aan. De versterking van de binnenstad is voor de gemeente Doetinchem 

van ontzettend groot sociaal en economisch belang. Ook in de dorpskern van Wehl is de 

markt op donderdag voor veel inwoners een belangrijke trekker en ontmoetingsplaats.  

 

Bijzondere vormen van detailhandel: Standplaatsen 

In 2011 is het standplaatsenbeleid voor de gemeente Doetinchem vastgesteld. De betekenis 

van een standplaats is: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen 

plaatst te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen. Dit gebeurt bij een kraam, 

wagen of tafel. De standplaats wordt tussen 22.00 en 06:00 uur van de locatie verwijderd. Er 

zijn vier soorten standplaatsen:  

 

                                                
11 BRO, Webwinkels, een bedreiging voor de detailhandelsstructuur? 
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1. Een vaste standplaats voor een wagen/kraam; 

2. Een incidentele standplaats voor een wagen/kraam; 

3. Een seizoenstandplaats voor een wagen/kraam. Hierin verkoopt de standplaatshouder  

    goederen die seizoengebonden zijn;   

4. Een maatschappelijke standplaats voor een wagen/kraam. Hierin worden goederen of    

  diensten met een maatschappelijk doel aangeboden.  
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3 Wat kan Doetinchem hier niet aan doen? 

 
Een aantal zaken is heel moeilijk door de overheid te sturen. Het toevoegen en/of sturen van 

kwaliteit – in welke vorm dan ook – verschilt aan de voor- en achterkant. Aan de voorkant 

kunnen we sturen door verzoeken voor te leggen aan de Welstandcommissie, te toetsen aan 

stedenbouwkundige plannen en handhaving van (nieuwe) bouwobjecten. Tegelijkertijd zijn 

eigenaren in de loop der tijd zelf verantwoordelijk voor investeringen in gebruik, kwaliteit en 

courantheid van hun pand.  

 

Bestemmingsplan  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vanaf 1 juli 2008 actief en regelt hoe ruimtelijke plannen 

in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden. Zowel het Rijk, provincies als gemeenten 

hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

een structuurvisie of bestemmingsplan. 

 

Waar een ondernemer zich kan vestigen, staat in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan 

geeft bijvoorbeeld aan waar winkels gevestigd mogen zijn. En een bestemmingsplan kan bepalen 

dat niet alles in de winkel verkocht mag worden. Dat is op PDV-locaties het geval. Daar zijn 

grote(re) vestigingen met volumineuze artikelen, als meubels en doe het zelf-artikelen 

toegestaan. De bepalingen in een bestemmingsplan geeft de ondernemer duidelijkheid en de 

gemeente de mogelijkheid om een gezonde detailhandelsstructuur te bewaken.  

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Nieuwe ontwikkelingen vallen of staan bij de bereidheid van investeerders om daadwerkelijk te 

investeren in (nieuwe) winkels en winkelformules. Het sturen door de overheid van 

investeringen door marktpartijen als vastgoedontwikkelaars en retailers is echter moeilijk, 

omdat de investeerder zich primair richt op het winkelgedrag van de consument. Het sturen 

van het winkelgedrag van de consument (en daarmee de locatiekeuze van een winkelier en het 

in stand houden van winkels) door de overheid is op zijn beurt moeilijk, omdat het koopgedrag 

van de consument onderhevig is aan grilligheid. Dit compliceert voorts weer het 

investeringsproces van de marktpartijen.  
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4  Wat kan Doetinchem hier wel aan doen? 
 

Ondernemerschap is voor Doetinchem een belangrijke motor voor de economie.                            

De Doetinchemse detailhandel omvat ongeveer 4.440 directe banen (13% van de 

werkgelegenheid)12. Ook de horeca en toerismebranche profiteren van de winkelende 

bezoekers. Een goed winkelcentrum zorgt ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.              

De gemeente wil graag aantrekkelijk blijven voor meer bezoekers, bewoners en ondernemers. 

Hieronder staan de concrete richtingen voor de aankomende jaren: 

 

 

4.1   Vasthouden aan de structuur van het winkellandschap 

 

Wat zien we?  

De macro-economische situatie is voor de winkeliers de belangrijkste onzekerheid op dit 

moment. Hoeveel heeft de consument straks te besteden? Geeft de consumenten zijn/haar 

geld uit via het internet of in de binnenstad of één van de dorpen van de gemeente? Door de 

economische omstandigheden moeten winkeliers en steden zich duidelijker gaan positioneren. 

Doetinchem heeft een sterke regionale verzorgingspositie. De indicatie voor de behaalde 

omzet per jaar is voor de binnenstad van Doetinchem ongeveer 200 miljoen euro. Zestig 

procent van de omzet komt uit de omliggende West-Achterhoekse gemeenten, regio Liemers, 

regio Arnhem-Nijmegen en Duitsland13. De consument is bereid om steeds grotere afstanden 

af te leggen en met wat meer moeite heeft hij toegang tot het gewenste winkelaanbod. Het 

gaat tegenwoordig om beleving, vernieuwing van het aanbod, originaliteit, luxe. Kortom: 

winkelinnovatie.  

 

Een goed functionerende stad is gebaat bij een helder en scherp omlijnd 

detailhandelsvestigingsbeleid. Tegelijkertijd bestaat een goed functionerende stad bij de gratie 

van goed ondernemerschap.  

 

Wat gaan we doen? 

Wij hanteren de Ladder voor duurzame verstedelijking. Om een goed systeem van ruimtelijke 

ordening te creëren, is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Ladder voor 

duurzame verstedelijking  geïntroduceerd. Deze ladder is gebaseerd op de SER-ladder. Dat 

betekent in de praktijk: kijk eerst of er vraag is naar bepaalde nieuwe ontwikkeling in de 

gemeente en/of regio, beoordeel vervolgens of het bestaande stedelijk gebied of bestaande 

bebouwing kan worden hergebruikt (eventueel met een aantal aanpassingen) en mocht 

nieuwbouw echt nodig zijn, zorg dan altijd voor een optimale inpassing en multimodale 

bereikbaarheid. Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 DTNP, 2012  
13 Goudappel Coffeng, 2010  



 

 

 

21 

 

Doetinchem wil de focus leggen op kwaliteit van winkelgebieden; het koesteren en verder 

versterken van bestaande winkelgebieden, onderscheidende winkelmilieus, waardoor de 

aantrekkingskracht op bewoners en toeristen wordt vergroot. Doetinchem voert al jaren 

beleid met betrekking tot de inrichting van winkelgebieden (het Ei, de randen en aanrijdroutes 

en de PDV-locaties). Hierdoor ontstaat helderheid voor de consument en ondernemer. 

Bovendien is de wisselwerking tussen de verschillende winkels en gebieden het best 

gegarandeerd. Clustering en consolidatie van het winkelaanbod is daarbij het uitgangspunt.          

De bestaande hiërarchische detailhandelsstructuur van Doetinchem vormt het uitgangspunt. 

Vestiging buiten deze gebieden dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Het gaat om de 

volgende concentratie/winkelgebieden: 

1. Het centrumgebied van het Ei (recreatief winkelen en vergelijkend winkelen). 

2. Aanrijdroutes en de Schil rondom het Ei (uitgangspunt hierbij is een straal rondom het Ei 

van maximaal 200 meter reikwijdte) (bezoekersmotief: Doelgericht niet volumineus). 

3. Twee perifere detailhandelslocaties: Wijnbergen en Verheulsweide (bezoekersmotief: 

Doelgericht volumineus). 

4. De wijk- en buurtwinkelcentra (boodschappen doen en doelgerichte niet-keuze 

gevoelige aankopen).  

 

Elk winkelgebied heeft een eigen functioneel profiel. Dit vergroot de herkenbaarheid voor de 

consument.  

 

 

Wat betekent dit voor de ondernemer? 

 

Het Ei 

Primair gaan wij het winkelgebied het Ei versterken. Doel hiervan is om de bovenregionale 

functie van Doetinchem te versterken. Het Ei kent de grootste diversiteit en functiemix met 

sterke aantrekkingskracht voor Doetinchemse en regionale bezoekers.  

 

Randen en aanrijdroutes 

De randen en aanrijdroutes richting het Ei kenmerken zich door grootschalige detailhandel 

met doelgerichte aankopen. Uitgangspunt blijft dat de grootschalige detailhandel in de rand en 

aanrijdroute richting het Ei met een maximale straalgrens van 200 meter rondom het Ei 

gefaciliteerd moet worden.  

 

PDV-locaties 

De PDV-locaties Verheulsweide en Wijnbergen beschikken over grote winkels in het segment 

bouw en wonen. Gezien de marktomstandigheden van bouwmarkten en woonzaken voegen 

wij geen nieuwe PDV-locaties toe. Er bestaat wel de mogelijkheid om op termijn de PDV-

locatie Verheulsweide uit te breiden. Dit is in het geldige bestemmingsplan opgenomen. 

Daarnaast kijken wij vanuit het handhavingperspectief nadrukkelijk naar branchevervaging op 

de bestaande PDV-locaties.    

 

Wijkniveau Doetinchem 

Wij blijven inzetten op de twee belangrijke wijkcentra voor Doetinchem, namelijk Overstegen 

en De Bongerd. Daarnaast zijn er vier buurtsteunpunten met een eigen verzorgingsfunctie 

voor omringende woongebieden (W. Brandtplein, Slotlaan, Dennenweg, 

Haareweg/Surinameplein). Zie ook punt 2.  

 

Gaanderen en Wehl 

Voor Gaanderen en Wehl geldt het in stand houden van het bestaande winkelgebied. 

Gaanderen heeft een compact winkelcentrum (‟t Ganderije). Door de komst van een tweede 

supermarkt wordt het Gaanderense winkelplein nog compacter. Wehl heeft in verschillende 

straten winkels zitten. Dit heeft als nadeel dat er eerder leegstand kan ontstaan, omdat winkels 



 

 

 

22 

solitair zitten en elkaar minder versterken. De gemeente wil samen met vastgoedeigenaren en 

de ondernemersvereniging inzetten op een clustering.  

 

 

4.2 Europese dienstenrichtlijn heeft invloed op detailhandelsbeleid, waaronder 

Visie wijk- en buurtcentra 2009  

 

Wat zien we?  

Begin 2010 is de Europese dienstenrichtlijn van kracht geworden. Detailhandel (supermarkten) 

valt onder deze richtlijn. Dit betekent dat het wel of niet verlenen van een vergunning tot 

vestiging van een supermarkt niet meer af mag hangen van de economische impact                    

(o.a. concurrentie en omzetderving). Marktordening is hiermee uit den boze, maar ruimtelijke 

ordening niet. Het huidige supermarktbeleid is mede geënt op economische redenen, 

bijvoorbeeld het beperkt tot niet toe laten van nieuwe vestigingsinitiatieven (zie pagina 16). 

Alleen bij duurzame ontwrichting van de winkelstructuur mag de gemeente economisch sturen. 

Dan komt namelijk het algemeen belang in het geding (bijvoorbeeld leegstand en de daarbij 

behorende verpaupering, vandalisme, enzovoort). Van duurzame ontwrichting is sprake, als 

inwoners niet meer op een aanvaardbare afstand een supermarkt hebben. Binnen het stedelijk 

milieu is dit een afstand tot ongeveer twee kilometer van huis. Doorslaggevend is of voor de 

inwoners van een bepaald gebied een voldoende voorzieningenniveau behouden blijft.  

Voorschriften inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vallen niet onder de dienstenrichtlijn. 

Hier liggen immers geen economische criteria ten grondslag.  

 

Wat gaan we doen?  

1. In het kader van de consumentenbescherming streeft de gemeente een evenwichtige 

spreiding van supermarkten na. We hanteren de bestaande structuur: Twee moderne 

wijkwinkelcentra met een stadsdeel verzorgende functie (De Bongerd en Overstegen), 

vier buurtsteunpunten met een eigen verzorgingsfunctie voor omringende 

woongebieden (W. Brandtplein, Slotlaan, Dennenweg, Haareweg/Surinameplein en de 

overige supermarkten in Wehl en Gaanderen.  

2. Nieuwe vestigingen van supermarkten op het Saronix terrein en Hamburgerbroek-

Noord zijn wenselijk, omdat de inwoners uit deze gebieden, dan op een aanvaardbare 

afstand naar een supermarkt kunnen.  

3. Bij de aanvraag tot vestiging of uitbreiding van een supermarkt beoordelen wij de 

aanvraag op ruimtelijke ordening. Alleen bij duurzame ontwrichting van de 

winkelstructuur, mag de gemeente economisch sturen.  

 

Wat betekent dit voor de ondernemer? 

Winkels kunnen niet geweigerd worden op basis van economische marktruimte of het failliet 

gaan van andere winkels, mits duurzame ontwrichting aan de orde is. De harde criteria voor 

het beoordelen van aanvragen tot vestiging of uitbreiding van supermarkten zijn van ruimtelijke 

aard. Voorgaande betekent ook dat een distributie planologisch onderzoek (DPO) niet 

noodzakelijk is voor de aanvraag tot vestiging of uitbreiding van een supermarkt. Wel kan een 

distributieve berekening waardevol zijn als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing, 

bijvoorbeeld waar het gaat om randvoorwaarden voor of effecten op de (beoogde) 

winkelstructuur.  
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4.3  Beleid voor internetwinkels  

 

Wat zien we?  

Binnenkomende initiatieven  van het starten van een internetwinkel of juist 

handhavingverzoeken nemen toe. De gemeente wil hier graag eenduidig en marktgericht mee 

omgaan. Ruimte om te ondernemen is daarbij belangrijk, heldere randvoorwaarden en criteria 

om oneerlijke concurrentie (bijvoorbeeld reguliere detailhandel op bedrijventerreinen) tegen 

te gaan onontbeerlijk.  

 

Een groot deel van de internethandel trekt geen fysieke bezoekers en is daarmee dus niet 

publieksgericht. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven, kantoren of woningen waar bestellingen 

van computers binnenkomen, hallen waar de goederen zijn opgeslagen en al dan niet via aparte 

bezorgdiensten worden verzonden.  

 

Onbeperkte toelating van detailhandel op bedrijventerreinen kan de kwaliteit van 

bedrijventerreinen onevenredig aantasten. Bereikbaarheid- en parkeeraspecten kunnen in het 

geding komen. De eerste vraag moet altijd zijn: past de activiteit in het centrum? 

 

Wat gaan we doen?  

De gemeente Doetinchem beoordeelt initiatieven in lijn met het collegebesluit14 en kijkt daarbij 

met name naar de ruimtelijke uitstraling van de internetwinkel. In het collegebesluit definiëren 

we detailhandel als volgt: Er is sprake van detailhandel wanneer de handel een showroomachtige 

uitstraling heeft, goederen ter plaatste af te halen, te bekijken en te betalen zijn. Dit zijn immers 

publiekgerichte activiteiten.  

 

Gemeentelijk beleid 

Tot op heden waren internetwinkels in panden met een bedrijfsbestemming toegestaan, indien 

1) alleen een elektronische transactie tot stand komt, 2) de internetwinkel alleen een opslag- 

en verzendfunctie heeft en/of 3) de internetwinkel een beperkte afhaalmogelijkheid heeft.  

 

Nieuwe jurisprudentie 

Nieuwe jurisprudentie geeft aan, dat internetwinkels in panden met een bedrijfsbestemming 

zijn toegestaan: Als er alleen een opslagruimte is van waaruit de goederen naar klanten, die een 

internetbestelling hebben gedaan, thuis worden gebracht (ABRS, 29-09-2010, Woensdrecht).  

Internetwinkels in panden met een bedrijfsbestemming zijn niet toegestaan, als in een pand 

gedane bestellingen worden geaccepteerd, betalingen van deze goederen worden 

gecontroleerd, de bestelde goederen worden verzameld, verpakt, verzend gereed gemaakt en 

ter verzending aangeboden (ABRS, 27-12-2011, Schijndel). 

 

De gemeente neemt kennis van de nieuwe jurisprudentie. Echter blijft de gemeente bij haar 

huidige standpunt (zie gemeentelijk beleid). Binnen de nieuwe jurisprudentie mogen 

internetwinkels in panden met een bedrijfsbestemming alleen een opslagruimte met een 

verzendfunctie hebben. Het gemeentelijk beleid is ruimer (namelijk verwerking elektronische 

transactie, verzendfunctie, opslagfunctie, beperkte afhaalmogelijkheid). Bestaande internet-

winkels in panden met een bedrijfsbestemming moeten op grond van de zogenaamde 

„kruimelgevalregeling (Wabo/Bor) een afwijkingsbesluit krijgen, indien de internetwinkels naast 

een opslagruimte en verzendfunctie, ook elektronische transacties verwerken en een beperkte 

afhaalmogelijkheid hebben.   

 

Wat betekent dit voor ondernemer? 

Internetwinkels in panden met een bedrijfsbestemming zijn alleen toegestaan, indien: 1) alleen 

een elektronische transactie tot stand komt, 2) de internetwinkel alleen een opslag- en 

                                                
14 B&W-besluit 8-6-2011, Internetwinkels. 
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verzendfunctie heeft en/of 3) de internetwinkel een beperkte afhaalmogelijkheid heeft. Indien 

uw bestaande internetwinkel meer heeft, dan een opslagruimte en verzendfunctie, moet de 

ondernemer een afwijkingsbesluit aanvragen.  

 

Internetwinkels in panden met een bedrijfsbestemming mogen geen winkeluitstraling en 

uitstalling van te verkopen artikelen (geen showroom binnen of buiten) hebben. Bij een 

beperkte afhaalmogelijkheid moet het parkeren op eigen terrein opgelost worden.   

 

4.4  Tegengaan van branchevervaging bij tankstations  

 

Wat zien we? 

Tankstations verbreden hun assortiment met de verkoop van bijvoorbeeld broodjes (op 

zondags) en andere dagelijkse artikelen om de omzet en de winst te verhogen. Men noemt dit 

ook wel branchevervaging.  

 

Wat gaan we doen en wat betekent dit voor de ondernemer? 

Ter voorkoming van branchevervaging bij tankstations zal bij nieuw te vestigen tankstations 

een maximum gelden van 50m2 netto winkelvloeroppervlak detailhandel. Detailhandel dient 

altijd ondergeschikt te zijn aan de verkoop van brandstoffen. Deze norm zal voortaan worden 

gehanteerd bij de vaststelling van bestemmingsplannen en bij het handhavingsbeleid. 

 

 

4.5   Standplaatsenbeleid 

Elke aanvraag of vergunning wordt getoetst aan de weigerings- en intrekkingsgronden. De 

gronden staan in de Nota standplaatsenbeleid 2011 van de gemeente Doetinchem. De 

gemeenteraad heeft op 6-10-2011 een besluit genomen omtrent een regeling in het 

bestemmingsplan. Standplaatsen vallen zodoende onder „mogelijkheden voor ontmoeting‟.  

 

  

4.6  Vitaal stadscentrum (inzet GSO-IV middelen) en Het Nieuwe Winkelen   

 

Wat zien we?  

Het stadscentrum van Doetinchem heeft een regionale functie voor het wonen/werken, 

winkelen en uitgaansleven. Op koopavonden, in het weekeinde en bij evenementen wordt het 

stadscentrum druk bezocht.  Het winkel- en uitgaanslandschap verandert echter fors. Steeds 

vaker worden aankopen via internet gedaan in plaats van in gewone winkels. Daardoor 

verdwijnen winkeliers en komen hun panden leeg te staan. Ook komen horecabedrijven door 

de recessie onder druk te staan. Tenslotte kan de beleving van ons stadscentrum verder 

afnemen doordat de inrichting van de openbare ruimte niet overal aantrekkelijk is. 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben een negatief effect op de beleving van ons stadscentrum 

en bedreigen daardoor de economische bedrijvigheid, die van regionaal belang is. 

 

Wat gaan we doen?  

Voorgaande regionale problematiek heeft ook bij de provincie Gelderland grote aandacht.                        

De provincie heeft daarom in het kader van het Gelders Stedelijk ontwikkelingsbeleid (GSO, 

tranche IV), € 1.900.000,-- miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de functie van 

Doetinchem als aantrekkelijk stads/winkel- en uitgaanscentrum van de Achterhoek. Wij gaan 

de aankomende jaren verschillende acties oppakken om onder andere het winkelgebied vitaal 

te houden. De gemeente investeert daarnaast ook € 1.900.000,- euro in de binnenstad. De 

middelen worden met name ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare 

ruimte in verschillende (winkel)straten, de mogelijke aanleg van een stads(st)rand aan de Oude 

IJssel, het aanleggen van een stadspark en het uitrollen van het project Het Nieuwe Winkelen 

onder winkeliers.   

Het nieuwe winkelen is een verandering van het koop- en winkelgedrag waarbij de consument 

tijdens zijn koopproces steeds meer gebruik maakt van meerdere kanalen (naast de fysieke 
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winkel). Het gevolg is dat de consument beter geïnformeerd is, beter weet wat hij wil en wat 

hij kan krijgen. Daarmee is de servicevraag van de consument aan het winkelpersoneel hoger. 

Internet speelt hierin een belangrijke rol. Juist in de combinatie van de fysieke winkel en 

internet liggen groeikansen.  

 

De gemeente Doetinchem wil graag samen met de ondernemersverenigingen en de Kamer van 

Koophandel en diverse brancheorganisaties winkeliers stimuleren om in te spelen op Het 

Nieuwe Winkelen. Dit kan zowel gaan om het doorontwikkelen van de “Doetinchem app”, het 

aanleggen van draadloos internet in de binnenstad (Wifi) als het ontwikkelen van een handige, 

gezamenlijke website. Onze rol als gemeente hierin is die van aanjager, 

winkeliers(verenigingen) zijn zelf verantwoordelijk voor een breed gedragen en duurzame 

voortzetting. De winkeliers hebben de rol van ondernemer, de gemeente faciliteert waar 

mogelijk en verbindt waar gewenst.  

 

Daarnaast investeert de gemeente in bereikbaarheid en de kwaliteit van de parkeerlocaties:  

 parkeerrouteverwijssysteem;  

 invoering van achteraf betalen voor parkeren;  

 opwaarderen van verschillende parkeerterreinen.  

 

Ten slotte vinden gedurende drie jaar (2013, 2014 en 2015) acties plaats ter promotie van de 

binnenstad en de bereikbaarheid daarvan.  

 

 

4.7  Kwaliteit markten in stand houden 

 

Wat zien we? 

De markten in Doetinchem en Wehl worden goed bezocht. De Doetinchemse warenmarkt is 

één van de grote weekmarkten van Nederland. Warenmarkten versterken het winkelgebied en 

de sociale cohesie.  

 

Wat gaan we doen en wat betekent dit voor de ondernemer? 

Om de ook in de toekomst de kwaliteit van de warenmarkt te waarborgen, is er in 2012 in 

overleg met de Marktcommissie een Handleiding15 opgesteld. Hierin staan criteria om 

vrijgekomen plaatsen in te vullen met de kandidaat die het meeste bijdraagt aan de kwaliteit 

van de markt.  

 

 

4.8  Gebiedsgerichte samenwerking 

 

Wat zien we?  

De binnenstadsondernemers kiezen voor een professionele vorm van beheer en marketing, 

namelijk het centrummanagement. In deze vorm werken winkeliers en gemeente samen. Door 

de reclameheffing dragen alle winkeliers bij aan collectieve voorzieningen. De 

Ondernemersvereniging Doetinchem (OVD) vormt de vertegenwoordiging van de winkeliers. 

De ondernemers in Gaanderen en Wehl zijn ook onderling verbonden in de Ondernemers 

Federatie Gaanderen (OFG) en Wehlse Ondernemers Vereniging (WOV).  

 

Wat gaan we doen? 

De gemeente blijft toezien op een goede besteding van de gelden die middels reclameheffing 

worden verkregen. Dit geldt voor de binnenstad. De gemeente blijft daarnaast nauw contact 

onderhouden met de ondernemersverenigingen uit Doetinchem, Gaanderen en Wehl.               

Door de organisatiegraad van de winkeliers en pandeigenaren te vergroten, kan de kans op 

onderscheidende winkellocaties of -straten worden vergroot. Er vindt ieder kwartaal een 

                                                
15 Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt, gemeente Doetinchem (2012) 
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overleg plaats met de vastgoedeigenaren uit de Doetinchemse binnenstad, georganiseerd in het 

„Platform Vastgoedeigenaren‟. Vervolgbijeenkomsten per straat zijn een logisch vervolg. 

 

 

4.9  Leegstand en de noodzaak van een compact kernwinkelgebied 

 

Wat zien we? 

Doordat er minder behoefte is aan vierkante meters fysieke winkels en er mede door de 

vergrijzing (en beperkte bedrijfsopvolging) sprake is van een toenemende leegstand van 

winkelpanden, kan niemand het zich veroorloven om aan de kant te blijven staan. Zowel 

gemeenten, winkeliers(verenigingen) alsook vastgoedeigenaren zijn nodig om te komen tot 

duurzame oplossingen. Hoogeveen won recent de prijs voor Beste Binnenstad 2011-2013. In 

de ontwikkelingsvisie voor het centrum is duidelijk een onderverdeling gemaakt tussen het 

kernwinkelgebied en de aanloopgebieden. In het kernwinkelgebied is alleen ruimte voor echte 

detailhandel en in de aanloopgebieden is veel meer mogelijk.  

 

Wat gaan we doen? 

Inmiddels is het eerder genoemde Platform Vastgoedeigenaren Binnenstad actief, waarbij 

bovengenoemde partijen gezamenlijk op zoek zijn naar oplossingen. Voor de gemeente is zaak 

om de juiste voorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld het opknappen van de openbare ruimte 

(schoon, heel en veilig), het bieden van goed bereikbare parkeervoorzieningen, ruimtelijk in te 

zetten op een compact kernwinkelgebied. Dat betekent voor Doetinchem dat er de komende 

jaren keuzes moeten gemaakt voor kansrijke locaties. Criteria hiervoor zijn bijvoorbeeld 

branche, leeftijd winkeliers, unieke karakteristieken gebied of voetgangersstromen.  Wij willen 

hierover de komende tijd in gesprek met de OVD en vastgoedeigenaren. Zo zien wij De 

Veentjes niet langer als onderdeel van het kernwinkelgebied (transitiegebied van C-locatie naar 

verzorgende buurtfunctie voor de directe omgeving, een soort woonservicegebied met een 

mix van winkel- en horecavoorzieningen). Tegelijkertijd heeft de Terborgseweg de potentie 

om uit te groeien van een C- naar een B-locatie met een „rode loper-functie‟ van station naar 

centrum. Investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte, uitstraling van de panden en 

invulling van de leegstaande panden zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden.  

 

Voor vastgoedeigenaren (zowel landelijke als lokale actoren) is het belangrijk om een goed 

onderhouden pand aan te kunnen bieden, waarbij de huurvoorwaarden marktconform en 

flexibeler dan voorheen zijn. Daarnaast kan de gemeente in overleg met de vastgoedeigenaar 

op zoek gaan naar een alternatieve (tijdelijke) bestemming. Samenwerking tussen de drie 

partijen (ondernemers, vastgoedpartijen en gemeente) moet ook voor andere gebieden en 

aanloopstraten tot marktgerichte investeringen leiden.   
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4.10  Ontwikkeling regionaal detailhandelskader 

 

Wat zien we?  

In verband met de demografische ontwikkeling heeft de gemeente Doetinchem behoefte aan 

een actualisatie van het regionale beleidskader, omdat er een wisselwerking tussen 

Doetinchem en regio gemeenten bestaat. Het aanbod van niet-dagelijkse boodschappen zal 

zich meer en meer gaan concentreren in de stad en grotere kernen, waaronder Doetinchem. 

 



 

 

 

28 

Wat gaan we doen? 

De Regio Achterhoek is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een atlas van 

voorzieningen en regionale detailhandelsstructuur. Het Team Economie van de gemeente 

Doetinchem levert input voor deze documenten. Het is zinvol dat op bovenlokaal niveau 

wordt samengewerkt om te komen tot een toekomstbestendige winkelstructuur met een 

evenwichtig aanbod. Daarbij is van belang dat er naast te veel vierkante meters, er ook sprake 

is van een te verspreid aanbod. Clusteren op kansrijke locaties is daarom een concreet 

onderdeel van de uitvoeringsagenda de komende jaren.  

 

 

4.11  Team Economie 

Het gemeentelijk aanspreekpunt voor de winkeliers, maar ook voor ontwikkelaars, makelaars 

en eigenaren, is het Team Economie. Het team kan bijdragen aan een gevarieerder 

winkelmilieu door geïnteresseerde winkeliers, waaronder nieuwkomers/grotere retailers, maar 

ook kleine speciaalzaken, op basis van ruimtelijke ordeningsgronden naar de gewenste 

winkellocatie te loodsen. Samenwerking om leegstand te voorkomen is noodzakelijk.  
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 3.1

016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 2

016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 3.1

016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 2

02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 3.1

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2

101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 3.2

101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 3.1

101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 3.1

101, 102 7 - loonslachterijen 3.1

108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² 3.1

102 0 Visverwerkingsbedrijven:

102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 3.2

102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 3.1

1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 3.1

1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1032, 1039 1 - jam 3.2

1032, 1039 2 - groente algemeen 3.2

1032, 1039 3 - met koolsoorten 3.2

1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2

1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 3.2

1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 2

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2

1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2

1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2

10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 3.2

10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 2

10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 3.2

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2

1073 Deegwarenfabrieken 3.1

1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen
bron: Bedrijven en milieuzonering VNG (editie 2009)
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1083 2 - theepakkerijen 3.2

1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1089 1 - zonder poederdrogen 3.2

110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2

1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2

132 0 Weven van textiel:

132 1 - aantal weefgetouwen < 50 3.2

133 Textielveredelingsbedrijven 3.1

139 Vervaardiging van textielwaren 3.1

139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1

14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

141 Vervaardiging kleding van leer 3.1

141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2

142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1

15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1

152 Schoenenfabrieken 3.1

16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

16101 Houtzagerijen 3.2

16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

16102 2 - met zoutoplossingen 3.1

1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2

162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 3.1

162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

1712 1 - p.c. < 3 t/u 3.1

172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2

17212 0 Golfkartonfabrieken:

17212 1 - p.c. < 3 t/u 3.2

58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

581 Uitgeverijen 1

1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2

1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2

1814 A Grafische afwerking 1
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1814 B Binderijen 2

1813 Grafische reproduktie en zetten 2

1814 Overige grafische aktiviteiten 2

182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 2

2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 3.2

205902 Fotochemische produktenfabrieken 3.2

205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1

22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

221102 1 - vloeropp. < 100 m2 3.1

2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2

222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 3.1

23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

231 0 Glasfabrieken:

231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 3.2

231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2

232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2

23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2

2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2

2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 3.2

2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 3.2

237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 3.2

237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 3.1

2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1

2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.2

25, 31 - VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

251, 331 1 - gesloten gebouw 3.2

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 3.1

2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
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255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2

255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 3.1

2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2561, 3311 1 - algemeen 3.2

2561, 3311 11 - metaalharden 3.2

2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 3.2

2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.2

2561, 3311 3 - thermisch verzinken 3.2

2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 3.2

2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2

2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.2

2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.2

2561, 3311 8 - emailleren 3.2

2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 3.2

2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2

2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 3.1

259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 3.1

27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 3.2

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2

26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 2

26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

261, 263, 264, 

331

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 3.1

2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 2

29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

293 Auto-onderdelenfabrieken 3.2

30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

301, 3315 1 - houten schepen 3.1

301, 3315 2 - kunststof schepen 3.2
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302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

302, 317 1 - algemeen 3.2

303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2

3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2

31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

310 1 Meubelfabrieken 3.2

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1

321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2

322 Muziekinstrumentenfabrieken 2

323 Sportartikelenfabrieken 3.1

324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1

32991 Sociale werkvoorziening 2

32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1

35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie 3.2

35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

35 C1 - < 10 MVA 2

35 C2 - 10 - 100 MVA 3.1

35 C3 - 100 - 200 MVA 3.2

35 D0 Gasdistributiebedrijven:

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1

35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2

35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

35 E1 - stadsverwarming 3.1

35 E2 - blokverwarming 2

35 G0 Zonnepanelen

35 G1 - zonnepanelen op de grond 1

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

36 B1 - < 1 MW 2

36 B2 - 1 - 15 MW 3.2

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.2

41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 3.1

41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 3.1

41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 2

45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
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451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2

451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2

45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2

45204 B Autobeklederijen 1

45204 C Autospuitinrichtingen 3.1

45205 Autowasserijen 2

453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2

473 0 Benzineservisestations:

473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 3.1

473 3 - zonder LPG 2

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

461 Handelsbemiddeling 1

4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 3.1

4622 Grth in bloemen en planten 2

4623 Grth in levende dieren 3.2

4624 Grth in huiden, vellen en leder 3.1

46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1

4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 3.1

4634 Grth in dranken 2

4635 Grth in tabaksprodukten 2

4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2

4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2

4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2

464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 2

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2

46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1

46499 5 - munitie 2

46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1

46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2

46721 0 Grth in metaalertsen:

46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 3.2

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 3.1

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 2

46735 4 zand en grind:

46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 3.2

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 2

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.1

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 2

46751 Grth in chemische produkten 3.2

46752 Grth in kunstmeststoffen 2

4676 Grth in overige intermediaire goederen 2
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4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 3.2

4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 3.1

4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 3.2

4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 3.1

466 0 Grth in machines en apparaten:

466 1 - machines voor de bouwnijverheid 3.2

466 2 - overige 3.1

466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

4791 Postorderbedrijven 3.1

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

562 Cateringbedrijven 2

49 - VERVOER OVER LAND

491, 492 0 Spoorwegen:

491, 492 1 - stations 3.2

493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2

493 Taxibedrijven 2

493 Touringcarbedrijven 3.2

494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 3.2

494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 3.1

495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

52242 2 - stukgoederen 3.2

52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2

5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2

5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer 1

791 Reisorganisaties 1

5229 Expediteurs, cargadoors 1

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

531, 532 Post- en koeriersdiensten 2

61 A Telecommunicatiebedrijven 1

61 B0 zendinstallaties:

61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 3.2

61 B2 - FM en TV 1

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1

77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

7711 Personenautoverhuurbedrijven 2

7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 3.1

773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1

772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2
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62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1

58, 63 B Datacentra 2

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2

722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1

63, 69 t/m 71, 

73, 74, 77, 78, 

80tm82

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1

84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

8425 Brandweerkazernes 3.1

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

3700 B rioolgemalen 2

381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1

381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1

382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

382 A2 - kabelbranderijen 3.2

382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1

382 A5 - oplosmiddelterugwinning 3.2

382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2

382 C0 Composteerbedrijven:

382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

591, 592, 601, 

602

Studio's (film, TV, radio, geluid) 2

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1

96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1

96012 Chemische wasserijen en ververijen 2

96013 A Wasverzendinrichtingen 2

96013 B Wasserettes, wassalons 1

9609 A Dierenasiels en -pensions 3.2
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6 INLEIDING 

 

INLEIDING 

In de visie op de boodschappenstructuur voor Doetinchem uit 2009 is ingezet op 

een evenwichtige spreiding van de supermarktmarkten in de verschillende 

(boodschappen)centra. Zo kan iedere inwoner op korte afstand terecht voor de 

dagelijkse boodschappen.  

 

Met de komst van een supermarkt op Saronix terrein (op moment van schrijven 

wordt deze nog ontwikkeld, maar wordt wel meegenomen in het huidige aanbod), 

hebben de supermarkten in de gemeente Doetinchem inmiddels allemaal hun 

plek gevonden binnen de gewenste boodschappenstructuur. Voor de supermarkten 

is destijds een maximum maatvoering meegegeven, die verschilt per type centrum.  

 

Nu doet zich een zestal initiatieven voor nieuwvestiging, uitbreiding (en 

verplaatsing) van supermarkten, waarbij de maximum maatvoering wordt 

overschreden. De gemeente Doetinchem vraagt hoe zorgvuldig om te gaan met de 

uitbreidingwensen, gelet op: 

• de trends en ontwikkelingen in supermarktland; 

• het huidig en toekomstig functioneren van de supermarktstructuur in de 

gemeente Doetinchem; 

• de wensen van de supermarkten om uit te breiden, daarmee gehoor gevend 

aan het faciliteren van ondernemerschap, en; 

• de regionale afspraken om het aantal winkelmeters te reduceren. 

VRAAGSTELLING EN DOEL ACTUALISATIE VISIE 2009    

De gemeente Doetinchem heeft Bureau Stedelijke Planning gevraagd de visie uit 

2009 te actualiseren. De volgende vragen staan centraal: 

• Behoefte. Wat is de behoefte (kwantitatief en ruimtelijk-kwalitatief) aan 

supermarktmeters in de gemeente Doetinchem algemeen, en voor de 

afzonderlijke plaatsen (Doetinchem, Wehl, Gaanderen) en winkelgebieden 

in het bijzonder? 

• Visie. Wat is de visie op de supermarktstructuur in de gemeente 

Doetinchem? Waar is versterking gewenst of mogelijk, waar juist niet? 

 

De visie op de supermarktstructuur fungeert als: 

• toetsingskader voor lopende en nieuwe initiatieven en; 

• onderlegger bij het actualiseren van bestemmingsplannen en een mogelijke 

parapluherziening supermarkten.  
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SAMENVATTING 

GEMEENTE DOETINCHEM RUIM BEDEELD MET SUPERMARKTEN     

• De gemeente Doetinchem is ruim bedeeld met supermarkten:  

− In aantal. Er zijn 18 supermarkten waarvan 14 in de plaats Doetinchem, 2 in 

het dorp Wehl en 2 in het dorp Gaanderen. Dit is meer dan in soortgelijke 

gemeenten. Hierin is de nieuwvestiging van een Lidl op het Saronix-terrein 

van maximaal 1.850 m² wvo reeds meegenomen. 

− In omvang. De 18 supermarkten meten in totaal 18.671 m² wvo 

(winkelvloeroppervlak). Dit komt neer op een supermarktdichtheid van 0,33 

m² wvo per inwoner, ruim hoger dan landelijk (0,26 m² wvo per inwoner). 

− In diversiteit. De aanwezige supermarktformules dekken het gehele prijs-

service-spectrum af, van hard discount (Aldi en Lidl) tot full service (zoals 

Albert Heijn en PLUS). 

− In geografische spreiding. Alle inwoners, ook die van de dorpen Wehl en 

Gaanderen, beschikken over meerdere supermarkten op korte afstand van 

hun woning. 

• Een nadere analyse van winkeldichtheden, een benchmarkanalyse en een 

distributieve berekening wijzen in dezelfde richting: er zijn kwantitatief 

(meer dan) voldoende supermarkten en supermarktmeters in de gemeente 

Doetinchem, nu en ook de voor de komende vijf tot tien jaar.  

• Kwantitatief is er dus geen ruimte voor toevoeging van supermarktmeters. 

WENS TOT OPTIMALISATIE EN UITBRIEDING SUPERMARKTEN    

• Ondanks de conclusie dat er kwantitatief geen ruimte is voor toevoeging 

liggen er verzoeken voor naar schatting ruim 3.000 m² wvo aan netto 

toevoeging van supermarktmeters. Het betreft zowel harde als zachte 

plannen. Dit aantal is nog exclusief de overige plancapaciteit, zijnde de in 

een vastgesteld ruimtelijk besluit toegelaten supermarktmeters, welke 

(nog) niet in het gebruik zijn door supermarkten.  

• De wens tot optimalisatie en uitbreiding valt de verklaren door de relatief 

gering omvang van veel supermarkten. In de gemeente Doetinchem zijn 

maar liefst 14 van de 18 supermarkten kleiner dan 1.200 m² wvo, een maat die 

tegenwoordig zowel door de retailer als de consument als ondergrens 

wordt beschouwd voor een moderne reguliere supermarkt. Voor Aldi, 

buurt- en binnenstadssupermarkten (als Albert Heijn to go en Spar City) 

gelden kleinere maten als normaal. 



8 SAMENVATTING 

 

BELEIDSKADER: ALLEEN OPTIMALISATIE, ONDER VOORWAARDEN, TOESTAAN     

Om enerzijds tegemoet te komen aan wensen vanuit de markt, en anderzijds 

wildgroei te voorkomen, zijn de volgende hoofdlijnen van beleid geformuleerd: 

 

1. Nieuwvestiging:  

− Binnen de aangewezen ‘boodschappen’centra is alleen in uitzonderingsgevallen 

nieuwvestiging mogelijk (Centrum Doetinchem, de dorpscentra van Wehl 

en Gaanderen en de wijkwinkelcentra De Bongerd en Overstegen). Er 

worden uitzonderingen gemaakt voor concept (of formule) dat bijzonder en 

uniek is binnen de gemeente en past binnen de huidige functie van het 

gebied.  

− Vestiging van nieuwe supermarkten is uitgesloten buiten de aangewezen 

(boodschappen)centra. 

 

2. Optimalisatie: 

− Op Het optimaliseren en uitbreiden van bestaande supermarkten binnen de 

aangewezen (boodschappen)centra is onder voorwaarden toegestaan, te weten: 

a. Versterking van de boodschappenstructuur. Verplaatsing van buiten naar 

binnen de aangewezen (boodschappen)centra wordt gestimuleerd. De 

omgekeerde weg - van binnen naar buiten – is uitgesloten (zie ook punt 1).  

b. De vergroting dient passend zijn bij huidige functie van het boodschappen- 

gebied en supermarkt in kwestie, dat wil zeggen dorp-, wijk- of 

plaatsverzorgend. Dit geldt onder andere voor de maatvoering supermarkt 

en maximale m² wvo aan supermarkten per winkelgebied (zie tabel 1). 

 

TYPERING 

WINKELGEBIED 

AANGEWEZEN 

(BOODSCHAPPEN) 

CENTRA 

RICHTLIJN MAXIMALE 

M² WVO 

SUPERMARKTEN PER 

WINKELGEBIED 

RICHTLIJN 

MAXIMALE 

MAATVOERING PER 

SUPERMARKT 

Hoofwinkelgebied 

(stadverzorgend) 

Centrum Doetinchem 8.000 m² wvo* 2.000 m² wvo 

Dorpverzorgend Centrum Wehl en Centrum 

Gaanderen 

2.200 m² wvo 1.200 m² wvo 

Wijkverzorgend De Bongerd en Overstegen 3.000 m² wvo 1.500 m² wvo 

TABEL 1 WINKELHIERARCHIE EN MAXIMALE MAATVOERING WINKELGEBIEDEN EN SUPERMARKTEN 

* DEZE MAATVOERING IS EXCLUSIEF UITZONDERING ONDER LIJN 1 NIEUWVESTIGING VAN BIJZONDER CONCEPT: 

ENKEL BINNEN KERNWINKELGEBIED VAN CENTRUM DOETINCHEM MOGELIJK 

 

c. Bij een verplaatsing vervalt de supermarktbestemming op het achter te 

laten pand. 

En andere voorwaarden die gelden voor een ruimtelijke onderbouwing. zoals: 

d. Het initiatief is haalbaar: ruimtelijk, financieel en maatschappelijk. 

e. Er heeft een juiste belangenafweging plaats gevonden tussen het belang van 

initiatienemer, het algemeen belang en de belangen van omwonenden. 
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f. Er zijn geen andere ruimtelijk relevante aspecten van bezwaar, zoals geluid, 

verkeer, parkeren en bevoorrading. 

− Indien de optimalisatie gewenst is buiten de ‘boodschappen’centra OF de 

optimalisatie van een supermarkt binnen de ‘boodschappen’centra niet aan 

de bovenstaande voorwaarden a tot en met f voldoet, geldt de algemene 

afwijkingsregel in bestemmingsplannen. Dit houdt in dat reeds gevestigde 

supermarkten ongeacht locatie eens per 10 jaar maximaal 10% van de 

huidige m² wvo uit kunnen breiden. 

 

Om initiatieven te toetsen kan er gebruik worden gemaakt van onderstaande 

matrix, waarbij de twee lijnen nieuwvestiging en optimalisatie worden gevolgd: 

 

  

FIGUUR 1  BELEIDSLIJN BIJ BEOORDELING SUPERMARKTINITIEATIEVEN GEMEENTE DOETINCHEM - * ZIE VOOR ‘BOODSCHAPPEN’CENTRA EN 

WAT PASSEND IS O.A. MAATVOERINGEN BOVENSTAANDE TABEL 1 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 
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1 DOETINCHEM EN BOODSCHAPPENSTRUCTUUR 

In dit eerste hoofdstuk wordt de context geschetst. Achtereenvolgens komen aan 

bod: de vraagzijde van de markt (paragraaf 1.1), de aanbodzijde (paragraaf 1.2) en 

de trends en ontwikkelingen in de dagelijkse sector en supermarktbranche 

(paragraaf 1.3). Er is afgesloten met een eerste oordeelsvorming. 

1.1 (ONTWIKKELING) DRAAGVLAK 

De gemeente Doetinchem ligt in de Gelderse regio de Achterhoek. Binnen deze 

regio is Doetinchem (een van) de belangrijkere en grotere gemeentes als het 

gaat om voorzieningen en aantal inwoners. De gemeente omvat naast de kern 

Doetinchem onder andere ook de kernen Wehl, Nieuw-Wehl en Gaanderen. 

Wehl en Nieuw-Wehl liggen ten westen van Doetinchem, Gaanderen ligt juist 

ten oosten van de kern. 

 

• Inwoners: In de gehele gemeente zijn 56.827 mensen woonachtig. Hiervan 

woont het overgrote deel in de kern Doetinchem zelf. Daarnaast kent Wehl 

en directe omgeving 6.880 inwoners en Gaanderen en directe omgeving 

5.480 inwoners.  

 

  

FIGUUR 2  GEMEENTE DOETINCHEM MET WIJKINDELING VOLGENS CBS, INCLUSIEF VOOR DE WIJKEN IS HET AANTAL 

INWONERS EN DE INKOMENSINDEX WEERGEGEVEN 

Bron: BRT Achtergrondkaart, CBS Statline 2016 en inkomen 2014; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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• Demografische kenmerken: De gemeente Doetinchem is momenteel al sterker 

vergrijsd dan de rest van Nederland. 20% van de inwoners heeft een leeftijd 

boven de 65 jaar (tegenover 18% landelijk). Aangezien ook de 

leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar sterk vertegenwoordigd is, zal de 

vergrijzing de komende jaren verder toenemen. De inwoners van de 

gemeente Doetinchem zijn gemiddeld iets minder welvarend dan de 

gemiddelde Nederlander. Gemiddeld verdienen zij circa 5% minder dan hun 

landgenoten (zie inkomensindex in bovenstaande afbeelding). 

• Bevolkingsontwikkeling positief: De gemeente Doetinchem in de huidige vorm 

bestaat sinds 2005, toen de voormalige gemeente Wehl bij de gemeente 

Doetinchem werd gevoegd. Het inwoneraantal schommelt sindsdien tussen 

de 56.000 en 57.000 inwoners. Sinds 2010 is er een stijgende lijn zichtbaar 

in het aantal inwoners in de gemeente Doetinchem.  

 

 

FIGUUR 3  BEVOLKINGSONTWIKKELING GEMEENTE DOETINCHEM SINDS 2005 (NA SAMENVOEGING MET 

VOORMALIGE GEMEENTE WEHL) 

Bron: CBS Statline gemiddelde over 2005-2016 

 

• Prognose op de lange termijn - krimp: De komende jaren neemt het aantal 

huishoudens toe (in 2027 circa 2,8% meer huishoudens ten opzichte van 

2017), maar de totale bevolkingsomvang zal afnemen. Volgens de Primos 

Bevolkingsprognose uit 2015 zal het inwoneraantal van de gemeente 

Doetinchem in 2027 op circa 55.060 inwoners ligt. Dit is een krimp van 

circa 3% ten opzichte van het inwoneraantal in 2016. De verwachting is dat 

de krimp ook na 2027 verder doorzet. De krimp vindt niet gelijkmatig 

plaats. Zo zal het inwoneraantal in de kern van Doetinchem nog stijgen tot 

2035 en kennen Gaanderen en het buitengebied wel degelijk krimp. Met 

het oog op de woningontwikkelingen in Wehl en tegelijkertijd de 

vergrijzing, gaan we uit van een ongeveer gelijkblijvende bevolking van 

deze kern. 

• Nieuwbouwontwikkelingen: De kern Doetinchem groeit de komende jaren 

nog. De gemeente heeft echter in overeenstemming met de regio 

Achterhoek bereikt over het maximaal aantal te bouwen woningen. Tot 

2025 mogen in de gemeente Doetinchem 1.375 nieuwe woningen worden 

gebouwd. De gemeenteraad heeft daarom op 22 september 2016 besloten 

55.500

56.000

56.500

57.000

57.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inwoneraantal gemeente Doetinchem
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dat alle ongebruikte woningbouwmogelijkheden uit bestemmingsplannen 

en andere ruimtelijke plannen zullen worden geschrapt1. Het gros van de 

overgebleven woningbouwprojecten vindt plaats in de kern van 

Doetinchem. De nieuwbouwwijk Wijnbergen ten oosten van Dichteren is 

de grootste ontwikkellocatie. Rondom het centrum zijn diverse kleinere 

nieuwbouwontwikkelingen, waaronder op de Veentjes en bij de Dr. 

Hubernoodtstraat. Buiten Doetinchem vindt de grootste 

nieuwbouwontwikkeling plaats in Wehl. Ten zuiden van het spoor wordt 

de Heideslag ontwikkeld. 

 

  

FIGUUR 4  INDICATIES LOCATIES VAN GROTE WONINGBOUWPROJECTEN; SOM VAN DE VERSCHILLENDE 

ONTWIKKELINGEN IS > 150 WONINGEN 

Bron: BRT Achtergrondkaart, Gemeente Doetinchem; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

• Toerisme vormt aanvullend potentieel: De Achterhoek is een toeristische 

bestemming die in de lift zit. In 2015 waren er 2,9 miljoen toeristische 

overnachtingen.in de regio. Al zijn de meeste overnachtingen niet in de 

gemeente Doetinchem (slechts 2% van het totaal)2. Toeristen komen wel 

voor een dag naar Doetinchem toe of passeren Wehl en/of Gaanderen bij 

een rondje fietsen. Circa een kwart van alle recreatieve winkelbezoeken in 

de regio vond plaats binnen de gemeente Doetinchem. Hiervan profiteert 

ook de dagelijkse sector. 

                                                      
1 https://www.doetinchem.nl/home/woningbouw_47294?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=woningbouw 
2 ZKA Consultants- Kerncijfers toerisme Achterhoek 2015 



DOETINCHEM EN BOODSCHAPPENSTRUCTUUR 13 

 

1.2 (ONTWIKKELING) BOODSCHAPPENSTRUCTUUR 

HUIDIGE DETAILHANDELSTRUCTUUR    

• De gemeente Doetinchem heeft in totaal circa 189.000 m² wvo aan 

detailhandel. Hiervan is het overgrote deel niet-dagelijks aanbod, ruim 70%. 

Ook is er sprake van een leegstandspercentage van 16,5%3. 

• Het overige deel van het totale detailhandelsaanbod in de gemeente wordt 

ingevuld met dagelijkse detailhandel. Van deze circa 25.500 m² wvo aan 

winkelmeters is bijna drie kwart (73%) ingevuld door supermarkten. De 

overige ruim 6.800 m² wvo zijn onder andere ingevuld met de 

versspeciaalzaken en drogisterijen.  

 

 SUPERMARKT OVERIG DAGELIJKS NIET-DAGELIJKS LEEGSTAND TOTAAL 

Gem. Doetinchem 18.671* 6.813 132.461 30.889 188.834 

TABEL 2 DETAILHANDELSAANBOD IN M² WVO, GEMEENTE DOETINCHEM - * INCLUSIEF LIDL VAN 1.850 M² WVO 

Bron: Locatus 2017 

 

• Na de detailhandelsvisie van 2009 werd het aantal door de gemeente 

erkende en te behouden winkelgebieden verkleind (Figuur 5). Binnen de 

gemeente zijn er drie hoofdwinkelgebieden te onderscheiden. Dit zijn de 

winkelcentra van Wehl, Gaanderen en Doetinchem. Daarnaast kent 

Doetinchem verschillende ondersteunende detailhandelsclusters, 

bijzondere winkelgebieden (PDV-clusters) en verspreide detailhandel. 

 

  

FIGUUR 5  GEWENSTE DETAILHANDELSTRUCTUUR GEMEENTE DOETINCHEM (EXCL. PDV-LOCATIES) 

Bron: PDOK Achtergrondkaart, o.b.v. Visie op buurt- en wijkwinkelcentra 2009; Bewerking: Bureau Stedelijke 

Planning 

                                                      
3 Van het percentage leegstand van m² wvo betreft circa 2/3 detailhandelsleegstand. De overige leegstand zijn 

bijvoorbeeld leegstaande horecapanden. 
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SUPERMARKTSTRUCTUUR KENT GOEDE SPREIDING, MAAR BEPERKTE MAAT    

• De supermarkten in de gemeente Doetinchem zijn geografisch gezien goed 

over de kernen verspreid. Daarbij hebben ook de inwoners van de twee 

kleinere kernen in de gemeente de keuze uit twee supermarkten. 

• De gemeente heeft een tender uitgeschreven voor een nieuwvestiging van 

een supermarkt op het Saronix terrein van maximaal 2.420 m² bvo 

(waarvan 2.300 m² bvo op begane grond en 120 m² bvo op verdieping). Dit 

terrein ligt op circa 500 meter ten noordwesten van het kernwinkelgebied 

van Doetinchem. Lidl heeft de tender gewonnen en kan op dit terrein een 

supermarkt van maximaal 1.850 m² wvo realiseren. Met de komst van de 

Lidl verbetert de geografische spreiding van supermarkten rondom het 

centrum. 

• Met de komst van de tweede Lidl in de gemeente zijn er in totaal 18 

supermarkten in de gemeente gevestigd. Deze meten in totaal 18.671 m² 

wvo aan supermarktwinkelmeters. Dit betekent een supermarktdichtheid 

van circa 0,33 m² wvo per inwoner. Duidelijk hoger dan het landelijk 

gemiddelde van 0,26 m² wvo per inwoner. Dit duidt op een bovenlokale 

functie van het (supermarkt)aanbod.  

• Het gros is gevestigd binnen de detailhandelstructuur zoals deze in 

bovenstaande paragraaf is geschetst. Echter zijn er 2 winkels die geen 

onderdeel uitmaken van deze winkelstructuur (nummers 2 en 10 in Figuur 

6). Daarnaast zijn er enkele supermarkten die aan de randen van het 

centrum van Doetinchem zijn gevestigd. Dit geldt voor de Dekamarkt en 

toekomstige Lidl Saronix. Inwoners van Doetinchem kunnen door de 

ligging van deze supermarkten allemaal wandelend of op de fiets een 

supermarkt bereiken. Dit was een keuze in het detailhandelsbeleid van 

2009. Deze supermarkten hebben echter minder sterk een connectie met 

de detailhandelstructuur. 

• Opvallend is het grote aantal supermarkten met een beperkte maatvoering. 

De huidige wensen van zowel de retailer als de consument beoordelen een 

supermarkt van minimaal 1.200 m² wvo als modern (overigens wel 

afhankelijk van locatie en typering van de supermarkt). In de gemeente 

Doetinchem zijn maar liefst 14 van de 18 supermarkten kleiner dan deze 

maat. Ook in de omgeving van de gemeente zijn de supermarkten 

gemiddeld klein. 
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FIGUUR 6  SUPERMARKTSTRUCTUUR GEMEENTE DOETINCHEM – NUMMERS KOMEN OVEREEN MET BIJLAGE 

Bron: BRT Achtergrondkaart, Locatus 2017 + toevoeging Lidl Saronix; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

SUPERMARKTFORMULES OVER HET HELE SPECTRUM AANWEZIG    

Een goed supermarktaanbod is niet enkel te meten in een goede geografische 

spreiding en voldoende winkelmeters, maar ook aan de positionering. De ene 

supermarkt is goedkoper, de andere biedt een hogere service. Elke inwoner heeft 

andere wensen en een sterk supermarktaanbod heeft in elk segment wat te 

bieden. Daarbij vullen de verschillende supermarktformules elkaar aan. 

• In de EFMI (Erasmus Food Management Institute) Shopper Monitor 

beoordelen klanten supermarkten op aspecten als kwaliteit van de 

producten, de grootte van het assortiment, het assortiment, de 

aantrekkelijkheid van de aanbiedingen en de nabijheid van de supermarkt. 

• De gemeente Doetinchem heeft winkels in alle formuletypes. Zeker nu Lidl 

steeds meer op schuift naar het quality discount segment. 

 

FORMULETYPE OMSCHRIJVING FORMULES EN 

AANWEZIGHEID  

Fullservice Veel service met bovengemiddelde prijsstelling Albert Heijn en PLUS 

Buurtsuper Redelijke service, in de buurt, met hoge prijsstelling Coop en Spar 

Value-for-money Gemiddelde service met gemiddelde prijsstelling Dekamarkt, EMTÉ, Jan 

Linders, MCD, Poiesz en 

Vomar Voordeelmarkt 

Service discount* Bovengemiddelde service met een aantrekkelijke 

prijsstelling 

Deen, Hoogvliet en Jumbo 

Merken discount* Gemiddelde service met een aantrekkelijke 

prijsstelling 

Boni, Dirk van den Broek en 

Nettorama 

Hard discount Weinig service met een zeer scherpe prijsstelling Aldi en Lidl 

TABEL 3 EFMI SHOPPER MONITOR FORMULETYPEN – DIKGEDRUKT IS AANWEZIG IN KERN DOETINCHEM, SCHUIN OOK 

IN WEHL EN/OF GAANDEREN.* TEZAMEN VORMEN HET QUALITY DISCOUNT SEGMENT 

Bron: EFMI CBL Consumententrends 2011, aangepast naar in 2017 nog actieve formules 
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• In de positioneringsmatrix van Gfk wordt de perceptie van de consument 

op prijs en service gemeten. Onderstaand is de positionering van de 

grootste supermarktformules in Nederland in het Kerstrapport van 2016 

weergegeven. 

• Ook hier heeft de gemeente een hoge formuledekking. Enkel de formules 

in het kwadrant rechtsboven ontbreken. Dit zijn de formules met een 

relatief iets hogere prijs, maar die daarvoor wel een hoge service bieden. 

Dit is geen directe tekortkoming binnen het aanbod. 

• In de consumentengids van oktober 2016 zijn de verschillende 

supermarktformules in Nederland met elkaar vergeleken op prijs. Dit werd 

gedaan voor de prijs op de A-merk producten en voor de huismerk 

producten. In de gemeente Doetinchem zijn er zowel supermarktformules 

gevestigd met een relatief hoge, als een gemiddelde en relatief lage prijs 

voor merk- en huismerkproducten. 

 

  

FIGUUR 7  GFK PERCEPTIE VAN DE CONSUMENT OP PRIJS EN SERVICE - OMCIRKELD IN GEMEENTE DOETINCHEM  

Bron: Gfk Kerstrapport 2016; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

DETAILHANDELSONTWIKKELINGEN    

• Saronix terrein – Lidl: Op het Saronix terrein zal een Lidl van maximaal 1.850 

m² wvo vestigen. Deze ontwikkeling staat vast. 

• De Bongerd - Nieuwbouw AH en (nieuw)vestiging discounter: Het 

bestemmingsplan voor winkelcentrum de Bongerd is in voorbereiding. Het 

college heeft hierover een principebesluit genomen en de ontwikkeling zal 

er komen. Bij de uitvoering zal Albert Heijn haar intrek nemen in een 

nieuw pand van 2.500 m² wvo. Daarbij zal een discounter toetreden in het 

oude pand van Albert Heijn. Dit zou zowel nieuwvestiging van een 

discounter als verplaatsing van een reeds gevestigde winkel kunnen 

betreffen. Indien dit een verplaatsing van de Aldi vanuit het centrum 

betreft, is er sprake van een netto-uitbreiding van circa 1900 m² wvo. Deze 
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ontwikkeling is ingezet om de functie van het wijkcentrum in het westen 

van Doetinchem te versterken. 

• Coop Wehl – Uitbreiding: Deze winkel in het centrum van Wehl wenst op de 

huidige locatie uit te breiden. De gewenste uitbreiding ten opzichte van de 

huidige 659 m² wvo is circa 400 m² wvo. 

• PLUS Wehl – Verplaatsing en uitbreiding: De PLUS in Wehl wenst uit te breiden 

naar 1.250 m² wvo (netto uitbreiding 390 m² wvo). De winkel zal daarbij 

verplaatsen naar het kernwinkelgebied van de kern. 

 

  

FIGUUR 8  OVERZICHT INITIATIEVEN SUPERMARKTEN BINNEN GEMEENTE DOETINCHEM 

Bron: BRT Achtergrondkaart, gemeente Doetinchem; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

• Albert Heijn Overstegen - Uitbreiding: Eveneens de Albert Heijn in 

winkelcentrum Overstegen wenst uit te breiden. Dit betreft een netto-

uitbreiding van circa 260 m² wvo, waarmee de winkel circa 1.450 m² wvo 

zou gaan meten.  

• Uitbreiding PLUS Willy Brandtplein: De PLUS in Dichteren wenst uit te breiden 

op de huidige locatie. De gewenste uitbreiding in winkelvloeroppervlakte 

ten opzichte van de huidige 850 m² wvo is onbekend.  

• Uitbreiding Coop Slotlaan: De Coop aan de Slotlaan wenst uit te breiden op de 

huidige locatie. De wens is om circa 150 m² wvo toe te voegen aan het 

huidige metrage van 820 m² wvo. Daarmee zou de winkel 970 m² wvo 

worden. 

 

Door deze detailhandelsontwikkelingen staat het aanbod in de gemeente 

Doetinchem aan de vooravond van een sterke verandering. Het Saronix terrein 

gaat er komen. Dit betekent een minimale toevoeging van circa 1.850 m² wvo 

aan supermarktmeters binnen de gemeente Doetinchem. Ook de ontwikkeling 

in de Bongerd heeft grote kans dat deze gerealiseerd gaat worden doordat hier 
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inmiddels een principebesluit voor ligt. Dit zou de toevoeging van nog eens 

1.900 m² wvo betekenen. 

 

De overige uitbreidingsaanvragen betreffen met name ontwikkelingen binnen 

de bestaande detailhandelsstructuur. Hierdoor zal de detailhandelsstructuur 

niet perse sterk veranderen. Echter, het totaal van het aanbod 

supermarktmeters wordt wel aanzienlijk groter. Waardoor er eventueel uitval 

op plekken elders plaats kan vinden. 

 

INITIATIEF WENS HUIDIG 

M² WVO 

TOEVOEGIN

G M² WVO 

STATUS 

Saronix terrein* Nieuwvestiging Lidl supermarkt - 1.850 Hard, ontwikkeling 

in voorbereiding 

De Bongerd* Nieuwbouw Albert Heijn en 

toevoeging discounter (Uitgaande 

van relocatie Aldi Schouwburgplein) 

1.833 1.900 Hard: 

Bestemmingsplan 

in voorbereiding 

PLUS Wehl Uitbreiding en verplaatsing 

kernwinkelgebied 

860 390 Zacht 

Coop Wehl Uitbreiding 659 400 Zacht 

Albert Heijn 

Overstegen 

Uitbreiding 1.190 260 Zacht 

PLUS Dichteren Uitbreiding 850 Onbekend Zacht 

Coop Slotlaan Uitbreiding 820 150 Zacht 

TABEL 4 OVERZICHT SUPERMARKTINITIATIEVEN IN GEMEENTE DOETINCHEM -* BEIDE ONTWIKKELINGEN VINDEN 

PLAATS NAAR AANLEIDING VAN HET BELEID UIT 2007, TER VERBETERING VAN SPREIDING EN KRACHT WIJKCENTRA 

Bron: Gemeente Doetinchem, Ruimtelijk functionele uitbreiding de Bongerd, Tenderned.nl 

LEEGSTAND MET NAME IN/RONDOM CENTRUM DOETINCHEM EN HAAREWEG    

• In de gehele gemeente Doetinchem staat een kleine 31.000 m² wvo aan 

detailhandelsmeters leeg. Dit is 16,5% van het totale detailhandelsaanbod 

en ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 10%4. 

• Met name het centrum Doetinchem en de directe omgeving ervan kennen 

met 14.000 m² wvo een aanzienlijke leegstand. Dit betreft ruim 19% van het 

totale aanbod in het centrum. Een deel van de leegstaande panden liggen 

aan de rand van het kernwinkelgebied. Met de huidige 

bestemmingsplannen kan een supermarkt in grote panden trekken. 

                                                      
4 http://nos.nl/artikel/2136070-winkelleegstand-aangepakt-hoe-leeg-staat-jouw-gemeente.html 
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• Van de overige detailhandelsclusters kent enkel Haareweg een hoge 

leegstand. Naast de Coop die hier gevestigd zijn enkel een aantal kleine 

winkels aan de Haareweg gevuld, de overige 55% van de winkelmeters staat 

leeg (zowel aan Surinameplein en Haareweg). Er wordt hier gewerkt aan 

verbetering. 

• In de meeste andere winkelgebieden behorend tot de 

boodschappenstructuur staat geen enkel pand leeg. 

• De gemeente Doetinchem zet zich in om de leegstaande panden op te 

vullen en de bestemming/het pand op ongewenste locaties voor 

detailhandel te verwijderen. Zo wordt de voormalige C1000 op de Veentjes 

gesloopt en komen hiervoor woningen in de plaats. 

1.3 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN FOODSECTOR 

De detailhandel is altijd al een sector geweest die sterk werd beïnvloed door 

maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen. Ook de foodsector 

heeft te maken met deze verschillende trends en ontwikkelingen. Zowel op het 

vlak van de supermarkten an sich, als de effecten die demografische 

ontwikkelingen hebben op de foodsector. 

• Demografische aardverschuiving in Nederland. Er is gelijktijdig sprake van 

verdunning (daling gemiddelde huishoudgrootte), verkleuring, vergrijzing 

en een krimpende beroepsbevolking. De vrije bestedingsruimte van al deze 

bevolkingsgroepen is lager dan die van een traditioneel huishouden. De 

huidige generatie 65-plussers besteedt beduidend minder in de winkels dan 

de mensen jonger dan 65 jaar. Deze ontwikkeling is eveneens in de 

gemeente Doetinchem waar te nemen. 

• Food wint aan belang in de winkelstraten. Waar de niet-dagelijkse 

detailhandel door generieke ontwikkelingen onder druk staat, drukt de 

foodsector juist een steeds groter stempel op winkelgebieden. Dit is het 

sterkst terug te zien in de grote stad, waar de merendeels jonge en 

hoogopgeleide bevolking met een grootstedelijke levensstijl identificeert 

zich sterk met zijn eetgedrag (“Food is the new fashion”). Echter ook buiten 

steden neemt food een steeds groter aandeel in binnen de winkelstraat en 

zijn met name de supermarkten de dragers van de winkelgebieden. 

14.016

1.094579

15.200

M² wvo leegstand

Centrum Doetinchem (en directe omgeving)

Haareweg

Overige winkelcentra

Verspreide leegstand

FIGUUR 9  LEEGSTAND NAAR WINKELGEBIED – O.B.V. INDELING LOCATUS (OFWEL CENTRUM INCL. VEENTJES) 

Bron: Locatus 2017 
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FIGUUR 10  FOOD WINT AAN BELANG DOOR ONDER ANDERE IDENTITEIT - IMPRESSIE MARQT 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

• Schaalvergroting enerzijds: minder, maar grotere supermarkten. Naar de 

huidige maatstaven zijn full-service reguliere supermarkten van minder 

dan 1.200 m² winkelvloeroppervlak (wvo) te klein en hebben een te weinig 

gedifferentieerd aanbod om voor de consument aantrekkelijk te blijven. Er 

is sprake van uitval aan de onderkant (de kleine reguliere, buurt- en 

dorpsverzorgende supermarkten) en opwaardering aan de bovenkant 

(vergroting/relocatie). De gewenste maatvoering van bijvoorbeeld Aldi (circa 

1.000 m² wvo) en buurtwinkels is iets kleiner dan de 1.200 m² wvo. 

• Traffic voorzieningen anderzijds: deze kleinschalige voorzieningen ontstaan 

op locaties waar veel passanten zijn vanwege de specifieke functie van de 

locatie, zoals stations, benzinestations, ziekenhuizen, hogescholen en 

universiteiten, etc. Supermarkten hebben hierop ingespeeld, en bieden op 

dit soort locaties een specifiek, op gemak gericht assortiment.  

 

  

FIGUUR 11  TRAFFIC VOORZIENING SPAR CITY STORE MARKTSTRAAT ENSCHEDE (LINKS) EN NIEUWKOMER OP MARKT: 

STACH (RECHTS) 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 
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• Nieuwkomers van binnen de sector komen op in de foodbranche. Voorbeelden 

zijn Marqt, Landmarkt en Stach. Deze aanbieders richten zich op een 

specifieke markt en op de consument die zich bewust is van zijn 

eetgewoonten en de identiteit die men eraan koppelt. 

• Daarnaast zijn er nieuwkomers vanuit de horeca (blurring foodretail en food-

service). Restaurants en fastservicebedrijven bieden hun producten aan om 

thuis te consumeren. Het leidt tot diensten als Foodora, Deliveroo en 

Thuisbezorgd.nl. 

• Ook is er blurring van buiten de foodsector. Ondernemers van buiten de 

dagelijkse sector zien dat food aan populariteit wint en pakken hun kans. 

Dit gebeurt op zeer uiteenlopende manieren. Van de boekhandel die ook 

koffie en broodjes serveert tot toetreders van buiten de traditionele 

retailsector (vooral vanuit de logistiek). Denk aan Hello Fresh, aan Uber-

eats, de taxi-app die nu ook eten van restaurants in Amsterdam thuis 

bezorgt, en aan Amazon Fresh die vanuit de VS Europa al heeft bereikt.  

 

 

• E-commerce maakt in de huidige situatie nog een klein onderdeel uit van de 

omzet in de dagelijkse sector. Verschillende bronnen komen neer op een 

aandeel van 1,5% á 2,0% van de totale aankopen in de supermarktsector dat 

online gedaan worden. Dit staat in schril contrast met het aandeel van circa 

Blurring in vorm en distributiekanalen – Jumbo-app en Picnic 

Onder invloed van omni-channel breiden bestaande supermarktformules hun 

bezorgdiensten steeds verder uit. Jumbo heeft een app ontwikkeld waar de klant 

de producten die zij wil bestellen kan scannen (bijvoorbeeld direct uit de 

koelkast) of aanklikken in de app, waarna deze thuisbezorgd worden. Daarnaast 

zijn er diensten als Picnic (100% internetdienst), waar klanten online hun 

producten bestellen, die vervolgens de volgende dag op het gewenste tijdstip met 

de typerende Picnic-busjes worden thuisbezorgd.  

  

FIGUUR 12  BUSHOKJE UTRECHT TER PROMOTIE VAN JUMBO-APP 

Bron: Bureau Stedeljjke Planning 
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10% in de niet-dagelijkse sector. De rol van e-commerce in de 

supermarktsector zal de komende jaren echter sterk stijgen. De 

verwachtingen voor hoe dit percentage de komende jaren gaat stijgen, 

liggen sterk uit een. Of dit op den duur betekent, dat er net als in de niet-

dagelijkse sector, ook minder winkelvloermeters nodig zijn in de dagelijkse 

sector, is nog niet duidelijk. 

• Pick-up point: In lijn met de ontwikkeling van e-commerce is de opkomst 

van pick-up points. Klanten kunnen online hun bestellingen doorgeven en 

deze later ophalen bij een pick-up point. Deze zijn zowel gevestigd bij 

supermarkten als standalone punten. 

1.4 CONCLUSIES CONTEXTANALYSE 

• De supermarkten in de gemeente Doetinchem vervullen een functie voor 

de bijna 57.000 inwoners uit de gemeente en ook de buurplaatsen.  

• Het draagvlak voor (supermarkt)voorzieningen versmalt de komende jaren 

iets door een lichte bevolkingskrimp en de (negatieve) effecten van 

internetwinkelen en vergrijzing. De 65-plussers besteden 15% minder aan 

boodschappen dan 65-minners. En door krimp en vergrijzing nemen 

vermoedelijk ook inkomens af. De gemeente zal nadrukkelijk in moeten 

spelen op een aanstaande vergrijzing (vooral in de leeftijdsgroep 75+), als 

ook op huishoudverdunning (kleinere huishoudens) als krappere inkomens 

(focus op prijs en vertrouwdheid). 

• De gemeente Doetinchem kent met de komst van Lidl op het Saronix 

terrein 18 supermarkten met in totaal bijna 18.671 m² wvo. Alle bewoners, 

ook die van de dorpen Wehl en Gaanderen, hebben supermarkten op korte 

afstand. Deze fijnmazige boodschappenstructuur vloeit voort uit het beleid 

van 2009 en is in die zin gewenst. 

• De supermarkten zijn relatief kleinschalig. Slechts 4 van de 18 

supermarkten hebben een moderne maatvoering voor een reguliere 

supermarkt van 1.200 m² wvo of meer. Dit verklaart de wens tot 

uitbreiding en optimalisatie die bij veel gevestigde supermarkten speelt. 

• In totaal ligt er voor minimaal 3.000 m² wvo aan netto 

uitbreidingsverzoeken van supermarkten. Daarnaast is de komst van een 

supermarkt op het Saronix terrein van 1.850 m² wvo een initiatief dat vast 

ligt. Als ook alle meer zachte plannen doorgaan, betekent dit een toename 

van het supermarktareaal met circa 16% ten opzichte van het huidige 

aanbod in de gemeente (huidige is inclusief Saronix).  

• Dit is nog exclusief de overige plancapaciteit, zijnde de in 

bestemmingsplannen vergunde supermarktmeters, welke (nog) niet in het 

gebruik zijn door supermarkten. 
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2 KWANTITATIEVE MARKMOGELIJKHEDEN 
BOODSCHAPPENSTRUCTUUR 

Ten behoeve van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingsmogelijkheden 

van het supermarktaanbod in de gemeente Doetinchem, zijn drie 

analysemethodes gehanteerd: 

• Vergelijking van de supermarktdekking; 

• Benchmark met gemeentes/plaatsen met een soortgelijke grootte en 

typering; 

• Distributie planologische berekening. 

2.1 SUPERMARKTDEKKING: SUPERMARKTDICHTHEID 
HOOG 

De supermarktdekking in de gemeente Doetinchem is 0,33 m² wvo per 

inwoner. Dit is duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,26 m² wvo 

per inwoner en wordt grotendeels verklaard uit het feit dat het aanbod ook een 

functie heeft voor de inwoners van omliggende gemeentes. Ook het totale 

aanbod dagelijkse detailhandel ligt hoger dan het Nederlands gemiddelde.  

 

 SUPERMARKTDICHTHEID DICHTHEID DAGELIJKSE 

DETAILHANDEL (TOTAAL) 

Gemeente Doetinchem 0,33 0,45 

Kern Doetinchem (en directe omgeving) 0,34 0,47 

Kern Wehl (en directe omgeving) 0,22 0,33 

Kern Gaanderen (en directe omgeving) 0,36 0,40 

Nederland 0,26 0,36 

TABEL 5 WINKELDICHTHEDEN SUPERMARKTEN EN DAGELIJKSE DETAILHANDEL 

Bron: Locatus 2017, Locatus Retail Facts, CBS Statline 2016 

 

Op het eerste oog lijkt het aanbod supermarkten en overige dagelijkse 

detailhandel met deze dekking voldoende groot. Wellicht is het 

supermarktaanbod in bijvoorbeeld de kleinere kern Gaanderen zelfs aan de 

hoge kant. Eventuele uitbreidingsmogelijkheden op basis van de 

winkeldichtheden in vergelijking met het landelijk gemiddelde zijn er enkel in 

de kern Wehl.  
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2.2 BENCHMARK: VEEL MAAR KLEINE SUPERMARKTEN 

Anders dan de vergelijking van dichtheden in de gemeente Doetinchem met de 

Nederlandse gemiddelden, worden deze in een benchmark geanalyseerd op basis 

van een vergelijking met vergelijkbare gemeentes. Als benchmark is er gekozen 

voor 20 gemeentes met net als Doetinchem een kernwinkelgebied groot in de 

hoofdplaats en met een inwoneraantal tussen de 45.000 en 90.0005. Voor deze 

gemeentes is niet enkel gekeken naar het supermarktaanbod in metrages, maar 

ook naar de oppervlaktes van de supermarkten, het aantal supermarkten per 

10.000 inwoners en de verdeling over de kernen. 

 

  BENCHMARK GEMEENTE 

DOETINCHEM 

Supermarktdichtheid 

(m² wvo per inwoner) 

Gemeente 0,26 0,33 

Hoofdkern* 0,28 0,34 

Omliggende kernen* 0,21 0,28 

Metrage  

(gemiddeld m² wvo per 

supermarkt) 

Gemeente 1.077 1.037 

Hoofdkern* 1.108 1.085 

Omliggende kernen* 886 870 

Supermarkten 

(verkooppunten) per 

10.000 inwoners 

Gemeente 2,5 3,2 

Hoofdkern* 2,5 3,1 

Omliggende kernen* 2,5 3,2 

TABEL 6 BENCHMARK SUPERMARKTAANBOD GEMEENTE DOETINCHEM 

* ONDERSCHEID ENKEL GEMAAKT VOOR DE GEMEENTES DIE OMLIGGENDE KERNEN MET SUPERMARKTAANBOD 

HEBBEN  

Bron: Locatus 2017, supermarktgids april 2017, CBS Statline 2016 

 

De meest opvallende kenmerken van het supermarktaanbod in de gemeente 

Doetinchem in vergelijking met de benchmark zijn: 

• De supermarktdichtheid in de omliggende kernen ligt in Doetinchem 

beduidend hoger dan bij de benchmark. Dit kan duiden op een ruim 

aanbod in Wehl en Gaanderen en/of dat de supermarkten van deze kernen 

in verhouding een groter verzorgingsgebied (ook buiten de kern) dan de 

omliggende kernen van de benchmark. 

• Het gemiddelde metrage van de supermarkten in de gemeente Doetinchem is 

aan de lage kant. Gemiddeld meten de supermarkten in de benchmark 4% 

meer m² wvo dan de supermarkten in de gemeente Doetinchem.  

• Het aantal supermarktvestigingen per 10.000 inwoners ligt in de gemeente 

Doetinchem zeer hoog. Dit geldt voor de kern Doetinchem, maar in nog 

grotere mate voor Wehl en Gaanderen.  

                                                      
5 Gemeentes: Almelo, Assen, Bergen op Zoom, Drachten, Gouda, Hengelo, Hoorn, Middelburg, Oosterhout, Oss, 

Purmerend, Roermond, Roosendaal, Súdwest-Fryslân, Veenendaal, Vlaardingen, Weert, Zeist en Zutphen. 
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• Kortom, het supermarkaanbod in de gemeente Doetinchem omvat in 

vergelijking met de benchmark een hoge dichtheid in m² wvo per inwoner. 

Dit wordt veroorzaakt door relatief veel vestigingen, want het gemiddelde 

metrage van een supermarkt ligt juist duidelijk onder het gemiddelde van 

de benchmarkgemeentes. De hoge dichtheid is met de komst van Lidl 

Saronix verder toegenomen. 

 

  

FIGUUR 13  GEMEENTE KENT RELATIEF KLEINE SUPERMARKTEN: SPAR HEEMSKERKLAAN EN ALDI SCHOUWBURGPLEIN 

METEN RESPECTIEVELIJK 400 EN 595 M² WVO 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

2.3 DISTRIBUTIEVE TOETS TOONT ONDERMAATSE 
PRESTATIE 

Door middel van een distributieve berekening (DPO) is zowel voor de huidige 

situatie als voor de toekomstige situatie een inschatting gemaakt over de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de dagelijkse en supermarktsector in de 

gemeente Doetinchem. 

KENGETALLEN DPO    

Bij deze DPO zijn de volgende (ken)getallen gehanteerd: 

• Draagvlak: Voor het draagvlak is uitgegaan van een inwoneraantal voor de 

gemeente Doetinchem van 56.827 in 2016 (bron: CBS 2016). Naar 

verwachting zal het inwoneraantal in de gemeente de komende jaren dalen 

tot circa 55.060 in 2027 (bron: Primos bevolkingsprognose 2015). 

• Bestedingen: Jaarlijks geldt een gemiddeld bestedingscijfer van € 2.022 

(exclusief BTW) per persoon in de supermarktsector. Voor de volledige 

dagelijkse sector is dit € 2.540 (exclusief BTW) per persoon (bron: 

dailhandel.info, 2015). Doordat het gemiddelde inkomen van de inwoners 

van de gemeente Doetinchem onder het landelijk gemiddelde ligt, is dit 

bestedingscijfer hiervoor gecorrigeerd (elasticiteit is 0,25). De bestedingen 

worden naar de toekomst constant verondersteld. 

• Vloerproductiviteit: De vloerproductiviteit van de supermarkten geeft aan 

wat een gemiddelde supermarkt per jaar per m² wvo omzet. Het 

Nederlandse gemiddelde van € 8.381 (exclusief BTW) is gehanteerd (Bron: 
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detailhandel.info, 2015). Voor de complete dagelijkse detailhandel ligt deze 

gemiddelde vloerproductiviteit op € 7.910 (exclusief BTW). 

• Aanbod: Het gevestigde aanbod supermarkten in de gemeente Doetinchem 

bedraagt 18.671 m² wvo (Locatus 2017). Voor het gehele dagelijkse aanbod 

ligt dit totale metrage op 25.684 m² wvo (eveneens Locatus 2017). 

SCENARIO’S KOOPSTROMEN    

Er zijn geen koopstromen op het niveau van de gemeente Doetinchem bekend. 

Daarom hanteren we enkele scenario’s. We gaan er hierbij vanuit dat de 

koopstromen voor de supermarktsector gelijk is aan de volledige dagelijkse 

sector. 

 

Binding 

In een gemeente als Doetinchem, die een bovenlokale functie heeft en een ruim 

aanbod (zowel supermarkten als overig dagelijks), zal de binding naar 

verwachting hoog zijn. Wij verwachten op basis van ervaringen elders dat deze 

tussen de 90 en 95% zal liggen, waarbij we uitgaan van het gemiddelde van 

92,5% (afvloeiing met name vanuit Gaanderen). De koopkrachtbinding is het 

aandeel van de bestedingen in de dagelijkse sector dat inwoners in hun eigen 

gemeente besteden.  

 

Toevloeiing 

Voor de toevloeiing gaan we uit van scenario’s. De koopkrachttoevloeiing in het 

aandeel van de omzet dat afkomstig is van de inwoners van buiten de gemeente 

Doetinchem. De scenario’s zijn als volgt: 

 

1. Gesloten vat: Hierbij is de toevloeiing gelijk aan de afvloeiing. In dit geval dus 

tussen de 5 en 10%, waarbij we uitgaan van 7,5%. Oftewel: van elke euro die 

het dagelijkse aanbod in de gemeente omzet, is 7,5 cent afkomstig van 

consumenten die van buiten de gemeente komen (zowel inwoners van 

omliggende gemeenten als toeristen). 

2. Hoge toevloeiing: Gemeentes met een belangrijke in de regio hebben veelal een 

hoge toevloeiing van inwoners uit de gemeentes in de omgeving. De ervaring 

en uit koopstromen van andere gemeentes leert ons dat de toevloeiing voor de 

dagelijkse sector ook in gemeentes met een bovenlokale functie zelden boven 

de 20% komt. Daarom gaat scenario 2 uit van dit maximum. 

HUIDIG FUNCTIONEREN AANBOD GEMIDDELD ONDERMAATS    

Met het huidige inwoneraantal, aanbod en scenario’s van koopstromen, ziet de 

distributieve toets voor de gemeente Doetinchem op het niveau van supermarkten 

en de volledige dagelijkse sector, er als volgt uit: 
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 SUPERMARKTEN DAGELIJKS 

Scenario VAT (1) HOOG (2) VAT (1) HOOG (2) 

Inwoners  56.827 56.827 56.827 56.827 

Bestedingen per hoofd in €  € 2.022 € 2.022 € 2.540 € 2.540 

Bestedingspotentieel in € mln € 115 € 115 € 144 € 144 

Bestedingspotentieel in € mln, incl 

inkomenscorrectie 

€ 113 € 113 € 143 € 143 

Koopkrachtbinding 92,5% 92,5% 92,5% 92,5% 

Gebonden bestedingen in € mln € 105 € 105 € 132 € 132 

Koopkrachttoevloeiing  7,5% 20% 7,5% 20% 

Omzet door toevloeiing in € mln € 9 € 26 € 11 € 33 

Totale bestedingen in € mln € 113 € 131 € 143 € 165 

Gemiddelde vloerproductiviteit in € per m² wvo € 8.381 € 8.381 € 7.910 € 7.910 

Gerealiseerde vloerproductiviteit  € 6.746 € 7.800 € 6.031 € 6.973 

Haalbaar aanbod in m² wvo 13.539 15.654 18.020 20.835 

Gevestigd aanbod in m² wvo (Locatus) 18.671 18.671 25.684 25.684 

Uitbreidingsruimte in m² wvo - 5.132 - 3.017 - 7.664 - 4.849 

TABEL 7 DISTRIBUTIEVE TOETS GEMEENTE DOETINCHEM, HUIDIG FUNCTIONEREN 

 

Zowel in scenario 1 als 2 bestaat er voor beide branches een negatieve 

uitbreidingsruimte. Doordat de gemeente Doetinchem een bovenlokale functie 

heeft verwachte wij dat de daadwerkelijke toevloeiing meer in de richting van het 

hoge scenario bevindt (scenario 2) dan van dat van het gesloten vat (scenario 1). 

Echter zelfs met deze koopkrachttoevloeiing wordt er nog geen evenwicht bereikt 

in de uitbreidingsruimte.  

 

We kunnen met de uitkomsten van deze toets veronderstellen dat (een deel van) 

het aanbod in de gemeente Doetinchem ondermaats presteert en niet de gewenste 

en/of benodigde vloerproductiviteit behaald. Voor een evenwicht in de 

supermarktsector zou er bij een koopkrachtbinding van 92,5% een toevloeiing van 

33% benodigd zijn. Een dergelijke koopkrachttoevloeiing is extreem hoog en niet 

realistisch. 

KRIMP EN REALISATIE SARONIX MAAKT SITUATIE NIJPENDER    

De gemeente Doetinchem staat aan de vooravond van een lichte krimp van het 

inwoneraantal. In 2027 wonen er naar verwachting circa 1.750 minder mensen in 

de gemeente, iets dat na 2027 verder door zet. 
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FIGUUR 14  DISTRIBUTIEVE RUIMTES SUPERMARKTEN EN DAGELIJKS AANBOD GEMEENTE DOETINCHEM N 2017 EN 

2027 

 

Door deze verwachte krimp neemt het bestedingspotentieel van de gehele 

gemeente Doetinchem af. Bij gelijkblijvend aanbod en gelijkblijvende 

koopstromen, zal de distributieve ruimte nog negatiever worden (zie Figuur 14). 

Zelfs in het geval van scenario 2, met een hoge toevloeiing, is er een negatieve 

ruimte van circa 3.500 m² wvo voor supermarkten en circa 5.500 m² wvo voor de 

complete dagelijkse sector in 2027. Dit in combinatie met de realisatie van een 

ontwikkeling als in De Bongerd (minimaal 1.900 m² wvo), maken dat de kans op 

uitval bij minder functionerende winkels voor de hand ligt.  

2.4 CONCLUSIES KWANTITATIEVE ANALYSE 

De uitkomsten van de kwantitatieve analyse wijzen in een richting. Er is ruim 

voldoende supermarkt- en dagelijks aanbod gevestigd in de gemeente Doetinchem: 

 

• De winkeldichtheden, zowel voor het supermarkt als het volledige dagelijkse 

aanbod, liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt 

enerzijds de bovenlokale functie van het aanbod in de gemeente 

Doetinchem, maar anderzijds ook dat er voldoende aanbod is voor de 

inwoners van de gemeente.  

• Ook een benchmark met vergelijkbare gemeentes bevestigd dit beeld. In 

vergelijking met de twintig gemeentes ligt de dichtheid en aantal 

vestigingen in de gemeente Doetinchem hoger. De gemiddelde oppervlakte 

per supermarkt ligt hier echter duidelijk onder: de supermarkten zijn 

relatief klein. 

• Tot slot biedt ook de distributieve toets geen ruimte voor uitbreiding van het 

dagelijks- en supermarktaanbod. Zelfs bij een positief scenario met een 

hoge toevloeiing is er sprake van een negatieve uitbreidingsruimte. Dit 

duidt erop dat (een deel van) het supermarkt- en dagelijks aanbod 

ondermaats presteert. 

• Door de komst van een Lidl supermarkt op het Saronix terrein van 

maximaal 1.850 m² wvo zijn de winkeldichtheden hoger geworden en is de 

reeds bestaande negatieve uitbreidingsruimte verder gestegen. Bij verdere 

uitbreiding van andere supermarkten, zoals in de Bongerd, zal dit beeld 

verder versterken. 
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De kwantitatieve analyse laat nauwelijks ruimte voor nieuwe en 

uitbreidingsinitiatieven. Enkel de winkeldichtheid van Wehl ligt enigszins 

onder het Nederlands gemiddelde. Hier zou enige uitbreiding met het oog op de 

verzorging van deze inwoners mogelijk zijn. Anderzijds is ook de gemiddelde 

grootte van de supermarkten (met name in Doetinchem) aan de lage kant. Voor 

een toekomstbestendige boodschappenstructuur zouden uitbreidingen beperkt 

toegestaan kunnen worden. Uitval aan de onderkant van het aanbod, bij reeds 

minder functionerende winkels, lijkt hierbij een reëel gevolg.  

 

In het volgende hoofdstuk zal deze analyse meegenomen worden in de visie op 

de boodschappenstructuur van de gemeente Doetinchem. 
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3 VISIE OP BOODSCHAPPENSTRUCTUUR GEMEENTE 
DOETINCHEM 

In dit hoofdstuk staat de visie op de supermarktstructuur in de gemeente 

Doetinchem centraal. Waar is er eventueel nog versterking gewenst, en met wat 

voor type supermarkt? Wat is de gewenste strategie om deze versterking te 

bewerkstelligen? Maar ook, waar zijn supermarktontwikkelingen ongewenst en 

hoe moet de gemeente dit tegenhouden? De visie is gebaseerd op: 

• de uitkomsten van de contextanalyse uit hoofdstuk 1; 

• de analyse van de distributieve mogelijkheden in hoofdstuk 2; 

• een SWOT-analyse en SWOT-confrontatie in paragraaf 3.1. Wat zijn de 

uitgelezen kansen (combineren van sterktes met kansen) en de meest 

ernstige bedreigingen (combineren van zwaktes met bedreigingen) en; 

• een beoordeling van de afzonderlijke supermarkten en de winkelgebieden 

waar zij onderdeel van uit maken (bijlage 2). 

 

3.1 SWOT-ANALYSE EN SWOT-CONFRONTATIE 

SWOT-ANALYSE    

SWOT is de afkorting voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), 

Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). De SWOT-analyse is een 

veelgebruikte methode om inzicht te krijgen in het functioneren van een gebied.  

 

Het gaat om de relatieve positie. Zaken waar de gemeente of andere stakeholders 

invloed op hebben zijn te scharen onder de sterke of zwakke punten. Een 

voorbeeld hiervan is de parkeergelegenheid. Dat wil zeggen dat het punt sterk of 

zwak is ten opzichte van concurrerende winkelgebieden. Zaken die van ‘buiten’ 

komen en waar geen of nauwelijks invloed op kan worden uitgeoefend, vallen 

onder de kansen of bedreigingen. Een voorbeeld hiervan is bevolkingsgroei. 

 

In onderstaande tabel is de SWOT-analyse weergegeven: 
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STERKTES ZWAKTES 

• De spreiding van het huidige 

supermarktaanbod is goed. Alle inwoners 

van de gemeente hebben dichtbij de 

beschikking over een supermarkt. 

• Volledig aanbod in supermarktmeters (t.o.v. 

draagvlak) en gedifferentieerd 

formulebeeld. 

• Meeste supermarkten en winkelgebieden 

zien er netjes uit, daarbij is de leegstand 

over het algemeen beperkt in de 

ondersteunende centra. 

• Veel supermarkten hebben naar 

moderne maatstaven een beperkte 

maatvoering. Een tekort aan 

supermarktmeters is er echter niet. 

• Diverse supermarkten rondom het 

centrum functioneren niet naar 

behoren en hebben een verouderde 

uitstraling. Daarbij bestaat er niet tot 

nauwelijks connectie met het (niet-

dagelijkse) kernwinkelgebied van 

Doetinchem. 

• Leegstand tussen 

centrumsupermarkten en het 

kernwinkelgebied.  

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Investeringsbereidheid van 

supermarktformules/-ondernemers: Ze 

wensen uit te breiden en hun supermarkt te 

moderniseren waar gewenst. 

• Rondom de gemeente liggen enkele kleine 

kernen die (gedeeltelijk) aangewezen zijn 

op het dagelijks aanbod in de gemeente 

Doetinchem. 

• In enkele gebieden van de gemeente 

worden grote hoeveelheden woningen 

gebouwd. Dit biedt extra draagvlak voor 

de supermarkten nabij. 

• Verwachte krimp van bevolkingsaantal 

zorgt ervoor dat het bestaande directe 

draagvlak op den duur kleiner wordt. 

• Daarbij vergrijzing: afname van 

mobiliteit en koopdrang. 

• Terughoudend beleid regio in 

toevoeging van winkelmeters. 

• Ook supermarkten in omliggende 

gemeentes hebben 

uitbreidingsplannen. 

TABEL 8 SWOT-ANALYSE DAGELIJKSE DETAILHANDEL EN SUPERMARKTSTRUCTUUR GEMEENTE DOETINCHEM 

SWOT-CONFRONTATIE    

Een SWOT-confrontatie koppelt de sterke en de zwakke punten aan de kansen en 

bedreigingen. Zo ontstaan de meest veelbelovende mogelijkheden en meest 

bedreigende situaties voor de dagelijkse sector en supermarktstructuur in de 

gemeente Doetinchem. 

MEEST VEELBELOVEND 

De gemeente Doetinchem kent een goed verspreid supermarktaanbod. Hierdoor 

hebben alle inwoners van de gemeente de beschikking over een supermarkt nabij. 

Dit maakt het aanbod in de gemeente ook voor inwoners van kleine omliggende 

kernen zonder eigen aanbod, een aantrekkelijke optie. Dit vergroot het draagvlak 

van de supermarkten in de gemeente Doetinchem. Hetzelfde geldt voor de 
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supermarkten die nabij de grotere woningbouwontwikkelingen van de kernen 

gevestigd zijn. 

 

Diverse supermarkten hebben echter een beperkte maatvoering en willen 

uitbreiden. Door deze bereidheid tot investering van supermarktondernemers en –

formules kan en zal het supermarktaanbod aan de wensen van de moderne 

consument blijven voldoen.  

MEEST BEDREIGEND 

Het bevolkingsdraagvlak loopt terug. Demografische verandering als vergrijzing en 

sectorspecifieke ontwikkelingen als internetwinkelen zetten de omzet van fysieke 

winkels onder druk. Kernen en supermarkten aan de onderkant van de hiërarchie 

zijn hiervan de dupe. Het is noodzaak dat bij uitval van een supermarkt in de wijk, 

ook de oudere bevolking de beschikking heeft over een supermarkt op korte 

afstand van hun huis. 

 

Ondanks de investeringsbereidheid van de supermarktondernemers en –formules 

lijkt uitbreiding niet direct voor elke winkel voor de hand te hebben. Het huidige 

totale aanbod is voldoende voor het aantal inwoners. Daarbij heeft de regio een 

terughoudend beleid ten opzichte van toevoeging van winkelmeters en staan ook 

de buurgemeentes niet stil in ontwikkeling van het dagelijks aanbod. 

 

Daarnaast functioneren lang niet alle supermarkten (rondom het centrum van 

Doetinchem) naar behoren. De verouderde en kleine Aldi kan een plek krijgen in 

wijkwinkelcentrum de Bongerd. Dit is geen negatieve ontwikkeling voor de 

detailhandelsstructuur. Het is dan echter wel gewenst, dat de overige 

supermarkten nabij het centrum hun locatie behouden. Ook zal de connectie met 

het kernwinkelgebied waar mogelijk versterkt moeten worden. Juist de straten 

tussen het Simonsplein en de Rozengaardseweg kennen relatief veel leegstand. 

Hierdoor is het combinatiebezoek tussen de twee winkelclusters relatief beperkt. 

3.2 CONCLUSIES, AFWEGING EN AANBEVELINGEN 

De gemeente Doetinchem is ruim bedeeld met supermarkten: in aantal, omvang, 

diversiteit en geografische spreiding.  

 

Een nadere analyse van winkeldichtheden, benchmark en een distributieve 

berekening wijzen in de richting van een overschot aan supermarktmeters van 

circa 3.500 á 5.500 m² wvo (afhankelijk van toevloeiing). Naar de toekomst toe 

neemt het overschot vermoedelijk verder toe, door bijvoorbeeld uitbreiding 

supermarkt de Bongerd, huishoudverdunning en de effecten van vergijzing 

(senioren besteden minder aan detailhandel) en internetwinkelen. Kwantitatief is 

er dus geen behoefte aan toevoeging van supermarktmeters. Echter leidt een 
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overschot niet direct tot leegstand en zeker niet tot ontwrichting van de markt (en 

duurzame ontwrichting)  

AFWEGINGEN WENSELIJK SUPERMARKTAANBOD    

Diverse supermarkten wensen echter uit te breiden, om met een moderne 

maatvoering en winkel tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Daar 

hiervoor kwantitatief geen ruimte bestaat, is een zorgvuldige afweging gewenst. 

Dit vraagt scherpe keuzes van de gemeente: waar wel of geen uitbreiding van 

supermarktmeters toe te staan. 

 

Gelet op de vorige hoofdstukken moeten we voor de volgende aspecten een 

aanbeveling doen: 

1. Nieuwe vestiging of optimalisatie van een bestaande supermarkt 

2. Functiebehoud versus functiesprong 

3. Het functioneren en perspectief van de betreffende supermarkt 

4. Al dan niet versterking van het winkelgebied in kwestie 

5. De plek van de betreffende supermarkt en winkelgebied in de 

winkelhiërarchie 

6. Het al dan niet planologisch wegbestemmen van achter te laten en 

ongewenste supermarktlocaties 

 

Navolgend is op de betreffende (bovenstaande) aspecten ingegaan. Hierin worden 

de conclusies en aanbevelingen gegeven ten behoeve aan een sterke en 

aantrekkelijke boordschappenstructuur binnen de gemeente Doetinchem.  

AD 1. TERUGHOUDENDHEID BIJ INITIATIEVEN: ENKEL OPTIMALISATIE BESTAAND    

• Doordat het huidige aanbod kwantitatief afdoende is om in de behoefte te 

voorzien, zal er zeer terughoudend met de diverse initiatieven voor 

nieuwvestiging om moeten worden gegaan6.  

• Het toevoegen van nieuwe supermarkten in de gemeente Doetinchem is in 

onze optiek daardoor uitgesloten, echter kan een uitzondering gemaakt 

worden voor bijzondere concepten die momenteel niet in de gemeente 

gevestigd zijn (zoals een Ekoplaza). Bij voorkeur vestigen deze 

uitzonderingen zich binnen het kernwinkelgebied van het centrum van 

Doetinchem. 

AD 2. FUNCTIESPRONG UITGESLOTEN    

• De gemeente kent een evenwichtige supermarktstructuur. Het evenwicht is 

evenwel wankel. 

• Supermarktinitiatieven waarbij een functiesprong wordt beoogd dreigen 

het evenwicht te verstoren en zijn dan ook uitgesloten. Een supermarkt in 

                                                      
6 Op het Saronix terrein komt een supermarkt van maximaal 1.850 m² wvo. Dit is geen initiatief, maar een hard plan. 
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een wijkcentrum is niet toegestaan zo groot te worden, dat deze een 

functie voor de inwoners van de gehele kern krijgt (zie ook AD 5). 

• Optimalisatie met functiebehoud is wel mogelijk. Het is van belang dat er 

goed bereikbare supermarkten zij voor alle inwoners van de gemeente 

Doetinchem. Dit is wenselijk vanuit sociaal oogpunt.  

AD 3. ALLEEN HONOREREN PERSPECTIEFVOLLE SUPERMARKTEN, OFWEL BINNEN 

WINKELSTRUCTUUR      

• Opvallend is het grote aantal supermarkten met een beperkte maatvoering. 

In de gemeente Doetinchem zijn maar liefst 14 van de 18 supermarkten 

kleiner dan 1.200 m² wvo, een maat die zowel door de retailer als de 

consument als modern wordt beschouwd. Dit verklaart ook de wens tot 

optimalisatie van een groot aantal supermarkten. 

• Echter, de wens tot optimalisatie moet ingegeven zijn vanuit het 

perspectief van de supermarktexploitatie, en niet louter vanuit 

vastgoedoptiek. 

• Het verdwijnen van kleinere supermarkten buiten de winkelgebieden kan 

hierdoor plaatsvinden. Dit is een autonoom proces dat door deze 

maatregelen versneld plaats kan vinden. 

AD 4 VERSTERKING BESTAANDE (BOODSCHAPPEN)STRUCTUUR    

Optimalisatie van bestaande supermarkten is mogelijk indien het de bestaande 

detailhandels- en boodschappenstructuur versterkt, in ieder geval daar geen 

afbreuk aan doet. Van versterking van de detailhandelsstructuur is alleen 

sprake wanneer de ruimtelijk-functionele relatie van de supermarkt met de 

andere winkels is gewaarborgd.  

AD 5. PLEK IN WINKELHIERARCHIE: AANGEWEZEN ‘BOODSCHAPPEN’CENTRA    

We adviseren de hiërarchie in de huidige boodschappenstructuur ook leidend te 

laten zijn bij het al dan niet honoreren van uitbreidingsverzoeken. Dit betekent: 

• In beginsel geen uitbreiding van supermarkten buiten de aangewezen 

(boodschappen)centra, te weten: Centrum Doetinchem7, de dorpscentra 

van Wehl en Gaanderen en de wijkwinkelcentra De Bongerd en 

Overstegen. 

• De vergroting dient passend zijn bij huidige functie van het boodschappen-

gebied en supermarkt in kwestie, dat wil zeggen dorp-, wijk- of 

stadverzorgend. Dit betekent dat er een richtlijn is voor de maximale 

maatvoering van het totaal aantal supermarktmeters in een winkelgebied 

(zie onderstaande tabel). 

• Daarbij dient de uitbreiding van een supermarkt passend te zijn binnen het 

des betreffende winkelgebied. Dit betekent dat er ook maximale 

                                                      
7 Hierbij de afbakening van de gemeente Doetinchem volgend: Het centrum van Doetinchem omvat het gebied dat 

ook door Locatus als Centrum wordt gedefinieerd, exclusief de Veentjes. 
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maatvoeringen per supermarkt per winkelgebied zijn (zie hiervoor 

eveneens onderstaande tabel). 

• Deze maximale maatvoeringen per winkelgebied resulteren erin dat er 

onder andere in het Centrum van Doetinchem en in het Centrum van 

Gaanderen nauwelijks uitbreiding mogelijk is.  

 

TYPERING 

WINKELGEBIED 

AANGEWEZEN 

(BOODSCHAPPEN) 

CENTRA 

RICHTLIJN MAXIMALE 

M² WVO 

SUPERMARKTEN PER 

WINKELGEBIED 

RICHTLIJN 

MAXIMALE 

MAATVOERING PER 

SUPERMARKT 

Hoofwinkelgebied 

(stadverzorgend) 

Centrum Doetinchem 8.000 m² wvo* 2.000 m² wvo 

Dorpverzorgend Centrum Wehl en Centrum 

Gaanderen 

2.200 m² wvo 1.200 m² wvo 

Wijkverzorgend De Bongerd en Overstegen 3.000 m² wvo 1.500 m² wvo 

TABEL 9 WINKELHIERARCHIE EN MAXIMALE MAATVOERING WINKELGEBIEDEN EN SUPERMARKTEN 

* DEZE MAATVOERING IS EXCLUSIEF UITZONDERING ONDER AD 1: NIEUWVESTIGING VAN BIJZONDER CONCEPT: 

ENKEL BINNEN KERNWINKELGEBIED VAN CENTRUM DOETINCHEM MOGELIJK 

AD 6. ONGEWENSTE SUPERMARKTBESTEMMING WEGBESTEMMEN    

• Doordat er in de huidige situatie reeds een ruim aanbod in 

supermarktmeters is en deze met het oog op de gewenste initiatieven 

verder uit zal breiden, zullen ongewenste ontwikkelingen moeten worden 

voorkomen. Hierbij is het belangrijk dat de supermarktbestemming van 

panden waarin een supermarkt(ontwikkeling) ongewenst is gewijzigd 

wordt.  

• Bij een eventuele verplaatsing van een supermarkt dienen de achter te 

laten meters wegbestemd te worden voor een supermarkt. Een 

uitzondering kan er gemaakt worden als de supermarkt die verplaatst reeds 

in een van de aangewezen ‘boodschappen’centra gevestigd is (zie ook punt 

c op pagina 38).  

 

In de tabel op de volgende pagina is het een en ander vanuit de afwegingen 

samengevat:  
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 ASPECT NIET MOGELIJK WEL MOGELIJK 

1 Nieuw versus optimalisatie 

bestaand 

Nieuwe vestiging Optimalisatie bestaand 

2 Functiebehoud versus 

functiesprong 

Functiesprong Functiebehoud 

3 Perspectief supermarkt Kansarm Kansrijk 

4 Optimalisatie als bijdrage 

aan winkelgebied  

Verzwakking 

(boodschappen)centra 

Versterking winkelgebied in kwestie 

5 Plek in winkel hiërarchie Uitbreiding buiten de 

aangewezen centra 

Binnen de aangewezen 

‘boodschappen’centra: 

• Centrum Doetinchem 

• Dorpscentra Wehl, Gaanderen 

• Wijkwinkelcentra De Bongerd, 

Overstegen 

6 Supermarktbestemming Behoud supermarkt-

bestemming op achter 

te laten en ongewenste 

locaties 

Veranderen supermarktbestemming op 

achter te laten en ongewenste locaties  

TABEL 10 AFWEGINGSTABEL SUPERMARKTINITIETIEVEN GEMEENTE DOETINCHEM 

Bron: Bureau Stedelijke Planning, gemeente Doetinchem 

 

Tot slot. Sanering aan de onderkant van de hiërarchie (kleine kernen, buurtsupers) 

is een autonoom proces. Deze trend is onomkeerbaar, maar wordt wel versneld als 

supermarkten zich elders versterken. Dit veroorzaakt echter geen duurzame 

ontwrichting. Daarbij laat uitval aan de onderkant weer ruimte voor groei aan de 

bovenkant van de hiërarchie. 

3.3 BELEIDSMATRIX 

In voorgaande paragraaf hebben we het beleidskader geschetst. Verschillende 

afwegingen en keuzes hebben te maken met ‘hoe om te gaan met 

supermarktinitiatieven?’. Om enerzijds tegemoet te komen aan wensen vanuit de 

markt, en anderzijds wildgroei te voorkomen, zijn de volgende hoofdlijnen van 

beleid geformuleerd die eveneens zijn samengevat in de beleidsmatrix. 

LIJN 1: NIEUWVESTIGING IN PRINCIPE UITGESLOTEN    

Lijn 1 in de beleidsmatrix volgend komen we tot de volgende hoofdlijn: 

• Vestiging van nieuwe supermarkten en verplaatsing en/of uitbreiding van 

bestaande supermarkten is uitgesloten buiten de aangewezen 

(boodschappen)centra: Centrum Doetinchem, de dorpscentra van Wehl en 

Gaanderen en de wijkwinkelcentra De Bongerd en Overstegen.  
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• Het toevoegen van nieuwe supermarkten binnen de aangewezen 

(boodschappen)centra is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk /9bij 

voorkeur in kernwinkelgebied van het Centrum van Doetinchem). Een 

mogelijk uitzonderingsgeval is een bijzondere formule of concept als een 

biologische supermarkt. Per geval zal afgewogen worden of het initiatief 

wenselijk is en daadwerkelijk een nieuw concept betreft. In ieder geval 

moet het concept bijzonder zijn, uniek binnen de gemeente (of directe 

omgeving daarvan) en passen bij het gebied waar het initiatief wenst te 

vestigen. 

 

  

FIGUUR 15  BELEIDSKADER BIJ BEOORDELING SUPERMARKTINITIATIEVEN GEMEENTE DOETINCHEM - * ZIE VOOR ‘BOODSCHAPPEN’CENTRA 

EN WAT PASSEND IS O.A. MAATVOERINGEN VOLGENS BELEIDSKADER IN TABEL 9 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

LIJN 2: OPTIMALISATIE VAN BESTAAND MOGELIJK IN ‘BOODSCHAPPEN’CENTRA    

In de beleidsmatrix komen de mogelijkheden tot optimalisatie aan bod in lijn 2. 

Hiervoor geldt het volgende: 

• Het optimaliseren en uitbreiden van bestaande supermarkten binnen de 

aangewezen (boodschappen)centra is onder zes voorwaarden toegestaan8, te 

weten: 

                                                      
8 Hieronder vallen: Uitbreidingen van een huidig pand binnen deze aangewezen centra; Verplaatsing (en eventuele 

uitbreiding) binnen of tussen de aangewezen centra; Verplaatsing van een reeds gevestigde supermarkt van buiten het 

desbetreffende centrum naar een locatie binnen een ‘boodschappen’centrum. 
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a. Versterking van de boodschappenstructuur. Supermarkten fungeren als 

belangrijke motor van winkelgebieden. De andere winkels profiteren mee 

als de supermarkt optimaliseert. Verplaatsing van buiten naar binnen de 

aangewezen (boodschappen)centra wordt gestimuleerd. De omgekeerde weg 

- van binnen naar buiten – is uitgesloten (zie ook punt 1).  

b. De vergroting dient passend zijn bij huidige functie van het boodschappen- 

gebied en supermarkt in kwestie, dat wil zeggen dorp- (hoofdwinkelgebied), 

wijk- of stadverzorgend (zie hiervoor tabel 9). Dit om te voorkomen dat het 

plan leidt tot overcapaciteit, en daarmee tot een onaanvaardbare toename 

van de leegstand, met negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat en 

het ondernemersklimaat.9 

c. Bij een verplaatsing vervalt de supermarktbestemming op het achter te 

laten pand. Hiervoor zal wel eerst voorzienbaarheid moeten worden 

gecreëerd. (NB: Op het vervallen van de bestemming is een uitzondering: 

Dit voorbeeld doet zich voor bij de ontwikkeling in de Bongerd. De Albert 

Heijn verplaatst hier naar een nieuw pand binnen de hoofdwinkelstructuur. 

Als het pand dat Albert Heijn hier achterlaat wordt ingevuld door de Aldi 

vanaf het Schouwburgplein, kan de supermarktbestemming op de huidige 

vestiging van Albert Heijn in de Bongerd blijven. Ofwel, in gevallen van 

verplaatsing uit de hoofdwinkelstructuur, hoeft de bestemming niet van het 

achtergelaten pand gehaald te worden, als de komst van een reeds 

gevestigde supermarkt in de gemeente Doetinchem een versterking van de 

gehele boodschappenstructuur van de gemeente betreft10.)  

En andere voorwaarden die gelden voor een ruimtelijke onderbouwing. zoals:   

d. Het initiatief is haalbaar of kansrijk: ruimtelijk, financieel en 

maatschappelijk. 

e. Er heeft een juiste belangenafweging plaats gevonden tussen het belang van 

initiatienemer, het algemeen belang en de belangen van omwonenden. 

f. Er zijn geen andere ruimtelijk relevante aspecten van bezwaar, zoals geluid, 

verkeer, parkeren en bevoorrading. 

• Voor supermarkten die reeds buiten de ‘boodschappen’centra gevestigd 

zijn, geldt dat zij via de algemene afwijkingsregel in het bestemmingsplan 

maximaal eens per 10 jaar 10% uit kunnen breiden ten opzichte van hun 

huidige maat11. Deze afwijkingsregel geldt ook voor supermarkten die uit 

willen breiden, maar waarvan deze niet passen binnen de maten van het 

‘boodschappen’centrum of niet aan de andere voorwaarden a tot en met f 

voldoen. 

 

 

                                                      
9 Dit is de vaste lijn van de jurisprudentie van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
10 De uitzonderingen kunnen enkel gemaakt worden voor verplaatste supermarkten vanuit de aangewezen 

‘boodschappen’centra en nooit bij verplaatsingen buiten deze centra. 
11 Deze afwijkingsregel geldt voor alle reeds gevestigde supermarkten 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST EN/OF DEFINITIES 

Bedrijfsvloeroppervlakte (BVO) 

Het bedrijfsvloeroppervlakte (BVO) is de totale vloeroppervlakte van een kantoor, 

winkel, bedrijf of voorziening met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen 

en overige dienstruimten. 

 

Dagelijkse sector 

Winkels in Levensmiddelen en Persoonlijke Verzorging. Dit betreffen onder meer 

supermarkten, versspeciaalzaken, drogisterijen, parfumeries en apotheken. Indien 

overig dagelijks geldt vaak dat supermarkten hier buiten beschouwing zijn gelaten 

en specifiek genoemd zijn. 

 

Koopkrachtbinding 

Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun bestedingen verrichten bij 

winkels die in dat gebied gevestigd zijn. 

 

Koopkrachttoevloeiing 

Aandeel van de omzet die van bewoners komt die buiten een bepaald gebied 

wonen. 

 

Koopstromen/Kooporiëntatie 

Koopkrachtbewegingen door binding, afvloeiing en toevloeiing van koopkracht. 

 

Leegstand 

Een unit/verkooppunt/pand met een commerciële bestemming, zonder dat daar 

een functie is gevestigd. Een leegstaand pand kan in het verleden een winkel zijn 

geweest, maar ook een andere functie hebben gehad (zoals bijvoorbeeld een 

ambacht, horeca of dienstverlening). Ook bij eventuele invulling van het pand 

kunnen naast een winkel ook andere functies gevestigd worden. 

 

Niet-dagelijkse Sector (regulier) 

Winkels in Mode & Luxe, Vrije Tijd en Elektronica. Dit betreffen de branches 

warenhuizen, kleding & mode, schoenen & lederwaren, huishoudelijke & luxe 

artikelen, juwelier & optiek, antiek & kunst, sport & spel, hobby, media en bruin & 

witgoed. Deze branches treffen we gewoonlijk aan in de centrale en 

ondersteunende winkelgebieden.  

 

Supermarkt 

Winkel met een minimaal van 5 verschillende soorten dagelijkse artikelen. De 

dagelijkse artikelen vormen meer dan 50% van de omzet, maar geen van de 



40 BIJLAGE 1 

 

artikelgroepen levert an sich meer dan 50% van de omzet. Oppervlakte van de 

winkel is minimaal 300 m² wvo. 

 

Winkelvloeroppervlakte (WVO) 

Het winkelvloeroppervlakte betreft het winkeloppervlakte wat in gebruik is voor 

de directe verkoop van goederen. Het betreft het voor de klant toegankelijke 

verkoopruimte van de winkel, oftewel het totale bedrijfsvloeroppervlakte minus 

eventueel kantoor-, personeels- en magazijnruimte, toiletten etc.. De term vvo die 

de gemeenten Doetinchem in bestemmingsplannen hanteert, komt overeen met 

deze definitie van wvo. 

 

 

 

 

 

 

Verhouding BVO en WVO 

De verhouding tussen m² bvo en m² wvo is normaliter 1,0 m² bvo : 0,8 m² wvo. 

 



BIJLAGE 2 41 

 

BIJLAGE 2 FACTSHEETS SUPERMARKTEN 

Per supermarkt is een beknopte factsheet gemaakt met: 

• de belangrijkste kenmerken van supermarkten en het winkelgebied waar 

toe deze behoort (in het geval dat dit van toepassing is) 

• de beoordeling van de winkelgebieden en de supermarkten 

• een plattegrond van het winkelgebied met daarin de supermarkten 

aangeduid, met tevens een foto van de supermarkt in kwestie. 

 

 

COOP KONINGIN WILHELMINAPLEIN 6 WEHL 

Oppervlakte 659 m² wvo 

Kassa’s 3 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen of bezorgen 

Winkelgebied: Centrum Wehl 

 

Beoordeling 

+ Sterke formule in de regio 

+ Voldoende parkeren voor supermarkt 

0/- Ondanks ligging in centrum, geen connectie met Grotestraat (historische deel 

winkelgebied), wel nabij onder andere een bakker en slijterij. 

-/- Beperkte maatvoering 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

Directe marktgebied (Wehl en directe omgeving) te klein voor twee volwaardige 

supermarkten. Het aanbod heeft echter ook een functie voor de inwoners van 

omliggende kernen buiten de gemeente. Bij opwaardering van PLUS zal Coop naar 

verwachting in het nauw komen. 
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PLUS STATIONSSTRAAT 14 WEHL 

Oppervlakte 860 m² wvo 

Kassa’s 5 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen of bezorgen 

Winkelgebied: Solitair, kern Wehl 

 

Beoordeling 

+ Twee entrees, zowel aan Stationsstraat als De Bottegraaf 

+ Voldoende parkeren, vooral gebruikt door bezoekers PLUS 

+ Sterke winkel met onder andere zelfscan 

- Beperkte bereikbaarheid van parkeerplaats door ligging in de wijk 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

PLUS lijkt de sterkere van de twee supermarkten in Wehl (onder andere door 

aanwezigheid van ontwikkelingen als zelfscan en meer kassa’s). Bij verplaatsing naar 

het kernwinkelgebied van Wehl, wordt de supermarkt nog sterker, indien de overige 

voorwaarden (o.a. hoeveelheid parkeren) gelijk blijven.   

 

 

  



BIJLAGE 2 43 

 

 

ALDI HOOFDSTRAAT 4 GAANDEREN 

Oppervlakte 891 m² wvo 

Kassa’s 4 

Service - 

Winkelgebied: Centrum Gaanderen  

 

Beoordeling 

+ Winkel heeft voor Aldi een moderne maatvoering voor de discounter 

(momenteel is wens Aldi 1.000 m² wvo) 

+ Ruim parkeren maaiveld voor de deur, bij drukte ook gebruikt als overloop 

vanaf parkeren overzijde 

- Lidl in Terborg betreft een grote krachtige concurrent op circa 2,5 kilometer 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

Samen met Coop en de overige dagwinkels vormt Aldi een sterk cluster dagelijkse 

detailhandel. De winkel van Aldi is een recente ontwikkeling uit 2013. De winkel heeft 

met name concurrentie van de Lidl in Terborg. Lidl is in verhouding tot een Aldi een 

sterkere discounter met een beter imago. 
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COOP HOOFDSTRAAT 27 GAANDEREN 

Oppervlakte 1.070 m² wvo 

Kassa’s 5 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen of bezorgen 

Winkelgebied: Centrum Gaanderen 

 

Beoordeling 

+/+ Binnen betreft het een nette en strakke winkel 

+ Moderne maatvoering voor kern als Gaanderen 

+ Sterke formule in de regio 

+/0 Voldoende parkeren op maaiveld voor supermarkt, echter bij drukte 

vol 

- Van de buitenkant een verouderde uitstraling (idem voor 

appartementen er boven) 

- Gesloten uitstaling (geldt voor alle winkels in pand, onder andere 

naastgelegen bakker) 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

Voor de Coop geldt net als de Aldi, dat deze samen met de andere supermarkt en 

de overige dagwinkels een sterk dagelijks cluster vormt. Alle winkels zijn nabij Coop 

gevestigd, in tegenstelling tot het dagelijks aanbod in het nabijgelegen Terborg, dat 

verspreid gevestigd is. Dit maakt het een aantrekkelijk cluster. De winkel heeft een 

belangrijke dagelijkse functie voor de inwoners van Gaanderen.  
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COOP SLOTLAAN 137 DOETINCHEM 

Oppervlakte 820 m² wvo 

Kassa’s 5 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen of bezorgen 

Winkelgebied: Slotlaan 

 

Beoordeling 

+ Supermarkt met een maatvoering en functie als buurtwinkel 

+ Nette winkel van binnen 

+ Sterke formule in de regio 

- Buitenkant heeft een verouderde uitstraling 

- Solitaire ligging zonder noemenswaardige andere winkels/voorzieningen 

rondom 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De Coop aan de Slotlaan betreft een nagenoeg solitair gelegen supermarkt binnen 

de gemeente. De winkel heeft met haar ligging en maat met name een functie voor 

de buurt. Met de ontwikkelingen op de op korte afstand gelegen de Bongerd 

(vergroting AH en komst discounter) zal de supermarkt (verder) onder druk komen 

staan. Wellicht bestaat er daarom de wens beperkt uit te breiden op de huidige 

locatie. 
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ALBERT HEIJN DE BONGERD 63 DOETINCHEM 

Oppervlakte 1.238 m² wvo 

Kassa’s 9 

Service Online boodschappen bestellen en bezorgen (AH algemeen) 

Winkelgebied: De Bongerd 

 

Beoordeling 

+ Ruime winkel 

+ Sterke speler in de Bongerd 

+ Ruim overig aanbod detailhandel en overige voorzieningen 

+ Bij toevoeging discounter is winkelcentrum een volledig en sterk dagelijks cluster  

- Verouderde uitstraling, zowel voor de binnenkant als de buitenkant 

- Verstopte en terug gelegen ligging van entree 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De Albert Heijn in de Bongerd is één van de succesvollere supermarkten binnen 

Doetinchem. De winkel heeft een belangrijke functie voor de inwoners van onder 

andere de Huet en andere ten westen gelegen buurten van de kern. Met de 

nieuwbouw van de winkel en de komst van een discounter (complementair aan 

elkaar) wordt de Albert Heijn de Bongerd alleen maar aantrekkelijker en 

toekomstbestendiger. De nieuwe maat die de winkel wenst is wel groter dan gewenst 

voor het type winkelgebied. 
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PLUS WILLY BRANDTPLEIN 26 DOETINCHEM 

Oppervlakte 850 m² wvo 

Kassa’s 6 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen of bezorgen 

Winkelgebied: Willy Brandtplein 

 

Beoordeling 

+ Enige speler in Dichteren 

+ Nieuwbouwwijk Wijnbergen vormt met ligging overzijde N317 aanvullend 

potentieel 

0 Solitaire supermarkt (geen detailhandel rondom), maar wel veel voorzieningen 

aan het Willy Brandtplein 

- Beperkte maatvoering 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De PLUS Dichteren betreft een supermarkt met een buurtfunctie. Het draagvlak van 

de buurt wordt enigszins vergroot door de bouw van Wijnbergen, een deel van deze 

inwoners zal haar boodschappen doen bij de PLUS. Om deze functie aan te kunnen is 

een beperkte opschaling bij de ondernemers van de winkel gewenst. De winkel ligt 

solitair omdat er geen andere winkels aanwezig zijn, echter zijn er wel diverse 

voorzieningen rondom het Willy Brandtplein gesitueerd. Dit maakt de positie van de 

PLUS Dichteren aanzienlijk sterker. 
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COOP ZONNEBLOEMSTRAAT 3 DOETINCHEM 

Oppervlakte 715 m² wvo 

Kassa’s 4 

Service Bezorgdienst 

Winkelgebied: Kievitlaan-Denneweg 

 

Beoordeling 

+ Zeer nette buurtwinkel in net winkelcluster 

+ Nieuwbouwprojecten in de directe omgeving zorgen voor uitbreiding 

draagvlak 

+ Sterke formule in de regio 

0 Matig aanvullend aanbod (m.u.v. bakker) 

- Veel afvloeiing van inwoners naar centrumsupermarkten 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De kleine Coop in de Oosseld heeft met name een functie als supermarkt voor de 

vergeten boodschappen in de wijk. Veel inwoners van de wijk zijn door de 

maatvoering en daardoor beperkte assortiment van Coop geneigd om de meeste 

boodschappen elders (met name centrumsupermarkten) te doen. Dit zorgt ervoor 

dat het toekomstperspectief discutabel is. 

 

 

  



BIJLAGE 2 49 

 

 

DEKAMARKT STATIONSSTRAAT 44 DOETINCHEM 

Oppervlakte 2.400 m² wvo 

Kassa’s 5 

Service Bezorgdienst 

Winkelgebied: Centrum Doetinchem 

 

Beoordeling 

+ Nette nieuwe winkel 

+ Uniek concept (World of Food) binnen de gemeente Doetinchem (en 

omgeving) 

+ Ruim parkeren 

+ Voordeel van belangrijke trekker Action naast Dekamarkt 

- Zeer slechte doorstroom auto’s voor supermarkt 

- Niet direct de sympathie van de bewoners – nieuwkomer op de markt 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De Dekamarkt is een recente ontwikkeling en voldoet daarmee aan alle eisen van 

een moderne winkel betreft maatvoering, uitstraling en assortiment. De winkel heeft 

voldoende parkeren, maar het parkeren voor de deur is zeer slecht georganiseerd. Bij 

drukte kunnen mensen met moeite draaien en wegkomen. De winkel heeft niet de 

sympathie van alle inwoners, door de nieuwheid en tevens loyaliteit naar hun ‘eigen’ 

supermarkt. Door de ligging, de meest ruime supermarkt en ligging naast Action zal de 

Dekamarkt een goede functie vervullen binnen het supermarktlandschap van 

Doetinchem, deze zal echter niet altijd onomstreden zijn. 
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SPAR HEEMSKERKLAAN 65 DOETINCHEM 

Oppervlakte 400 m² wvo 

Kassa’s 2 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen of bezorgen 

Winkelgebied: Solitair 

 

Beoordeling 

+ Heeft een bezorgservice (net als enkele andere supermarkten). Vanuit Spar is 

dit met name aantrekkelijk voor oudere inwoners van de buurt 

0 Supermarkt met buurtfunctie en voor vergeten boodschappen 

- Slechts enkele parkeerplekken voorlangs 

- Verouderde uitstraling en dito interieur  

-/- Zeer beperkte maat 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

Winkel heeft een belangrijke buurtfunctie (met bezorgservice), maar zal met een 

dergelijke maatvoering en uitstraling geen toekomstperspectief op de lange termijn 

hebben. Een mogelijke sluiting van deze Spar doet geen afbreuk aan de 

detailhandelsstructuur. Inwoners in de buurt hebben in hun nabijheid nog de keuze uit 

de centrumsupermarkten en/of het aanbod in wijkwinkelcentrum Overstegen. 
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LIDL DR. HUBER NOODTSTRAAT 93 DOETINCHEM 

Oppervlakte 1.100 m² wvo 

Kassa’s 8 

Service - 

Winkelgebied: Centrum Doetinchem 

 

Beoordeling 

+ Lidl met moderne maatvoering en uitstraling 

+ Enige noemenswaardige discounter rondom het centrum (Aldi beperkte 

maatvoering) 

+ Voldoende parkeren op maaiveld 

+ Volwaardig dagelijks cluster 

- Betaald parkeren 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De Lidl ligt aan de centrumrand en is samen met de Albert Heijn aan de 

Rozengaardseweg en overige dagelijkse aanbieders het belangrijkste dagelijkse 

cluster in het centrum van Doetinchem. De winkels hebben het echter niet altijd 

makkelijk door het betaald parkeren. Inwoners zullen hierdoor wijkwinkelcentra met 

een vergelijkbaar aanbod en gratis parkeren verkiezen boven dit cluster. Deze Lidl is 

echter wel de enige Lidl in Doetinchem, wat een positief effect heeft op het 

toekomstperspectief. 
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ALBERT HEIJN ROZENGAARDSEWEG 18A DOETINCHEM 

Oppervlakte 1.515 m² wvo 

Kassa’s 8 

Service Online boodschappen bestellen en bezorgen (AH algemeen) 

Winkelgebied: Centrum Doetinchem 

 

Beoordeling 

+ Onderdeel van volwaardig dagelijks cluster 

+ Voldoende parkeren aan ‘achterzijde’ 

+ Moderne maatvoering 

- Parkeren is betaald 

-/- Zeer gedateerde uitstraling en slecht onderhoud 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

Albert Heijn kampt net als Lidl (Dr. Huber Noodtstraat) met het betaald parkeren en 

het nadeel dat deze winkel daarmee heeft ten opzichte van de andere Albert Heijn 

vestigingen. In het belang van Albert Heijn en de aantrekkelijkheid van het gehele 

cluster nabij het centrum is het echter zeer gewenst dat de winkel een update krijgt. 

De buitenkant oogt zeer veroudert, terwijl met deze maatvoering, ligging en 

bereikbaarheid en ondanks het betaald parkeren, deze Albert Heijn een van de 

belangrijkere supermarkten binnen de gemeente zou kunnen zijn. 
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ALDI SCHOUWBURGPLEIN 224 DOETINCHEM 

Oppervlakte 595 m² wvo 

Kassa’s 3 

Service - 

Winkelgebied: Centrum Doetinchem 

 

Beoordeling 

+ Voldoende parkeren 

- Parkeren betaald en grotendeels op een lager niveau 

- Beperkte maat, ook voor Aldi 

- Ligging in de wijk 

- Zeer slechte zichtbaarheid en donkere entree 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

Deze Aldi heeft met deze ligging, maatvoering, zichtbaarheid en betaald parkeren 

geen toekomstperspectief. Voor zowel de formule als de inwoners van de gemeente 

zou het beter zijn dat deze winkel verplaatst binnen de gemeente. Met de 

ontwikkeling die gaande is in de Bongerd zou dit het geval kunnen zijn. 
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JUMBO J.F. KENNEDYLAAN 62 DOETINCHEM 

Oppervlakte 1.100 m² wvo 

Kassa’s 5 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen (Pick-up 

point) of bezorgen 

Winkelgebied: Centrum Doetinchem 

 

Beoordeling 

+ Nette winkel met moderne uitstraling 

+ Eigen parkeren en nette uitstraling parkeerplaats 

+ Goede bereikbaarheid 

- Ondanks ligging nabij centrum, ligt de supermarkt los van andere 

voorzieningen. Volledig op eigen kracht aangewezen. 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De winkel oogt modern en heeft ten opzichte van de andere centrum rand 

supermarkten het voordeel van eigen parkeren. Voor de detailhandelsstructuur zou 

het gewenst zijn dat deze supermarkt werkelijk een directere connectie met het 

kernwinkelgebied zou hebben, en in mindere mate solitair en los van het overig 

aanbod.  
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ALBERT HEIJN HOUTMASTRAAT 150 DOETINCHEM 

Oppervlakte 1.190 m² wvo 

Kassa’s 7 

Service Online boodschappen bestellen en bezorgen (AH algemeen) 

Winkelgebied: Overstegen 

 

Beoordeling 

+ Winkel met een moderne maatvoering 

+ Sterk cluster samen met Aldi en dagwinkels, o.a. in het nieuw gerealiseerde 

pand. 

0 Gratis parkeren, hierdoor wel een volle parkeerplaats. 

0 Recent gebouwd cluster aan de Boddens Hosangstraat door afstand en 

tussengelegen parkeerplaats geen directe connectie met cluster Albert 

Heijn en Aldi. 

- Entree terug gelegen in de hoek.  

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De winkel heeft een moderne maatvoering en functioneert naar behoren. De 

voormalige vestiging van C1000 vormt samen met Aldi een complementair cluster en 

een aantrekkelijk dagelijks cluster voor de inwoners van het noordwesten van 

Doetinchem. Echter worden deze inwoners ook aangetrokken door het aantrekkelijke 

centrum van Zelhem. 
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ALDI HOUTMASTRAAT 148 DOETINCHEM 

Oppervlakte 760 m² wvo 

Kassa’s 4 

Service - 

Winkelgebied: Overstegen 

 

Beoordeling 

+ Sterk cluster samen met Albert Heijn en dagwinkels, o.a. in het nieuw 

gerealiseerde pand. 

+ Goede zichtbaarheid vanaf parkeerplaats 

0 Gratis parkeren, hierdoor wel een volle parkeerplaats. 

0 Recent gebouwd cluster aan de Boddens Hosangstraat door afstand en 

tussengelegen parkeerplaats geen directe connectie met cluster Albert 

Heijn en Aldi. 

- Maatvoering pand aan de kleine kant 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

Samen met Albert Heijn vormt Aldi in Overstegen een aantrekkelijk dagelijks cluster. 

De winkel zelf oogt echter wat verouderd en is aan de kleine kant (nieuwe Aldi 

vestigingen meestal minimaal circa 900 m² wvo). Door de relatief minder welvarende 

bewoners rondom en combinatie bezoek met de Albert Heijn heeft de Aldi hier zeker 

toekomstperspectief. 
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COOP SURINAMEPLEIN 7 DOETINCHEM 

Oppervlakte 658 m² wvo 

Kassa’s 3 

Service Online boodschappen bestellen en, ophalen of bezorgen 

Winkelgebied: Haareweg 

 

Beoordeling 

+ Moderne uitstraling van winkel, zowel buiten als binnen 

+ Blauwe zone parkeren, waardoor voldoende plek voor klanten, maar wel 

gratis 

+ Sterke formule in de regio 

- Beperkte maatvoering 

- Diverse units tussen Coop en Dunya Market staan leeg 

  

Inschatting toekomstperspectief en advies 

De winkel oogt modern, maar heeft een beperkte maatvoering. Voor een 

buurtwinkelcentrum als deze, hoeft dat niet perse negatief te zijn. Dat zijn de lege units 

er naast wel. Het concentreren van de verschillende winkels en voorzieningen van de 

Haareweg naar het Surinameplein, zou het buurtcentrum versterken. Dit is zowel ten 

positieve voor supermarkt, als de andere ondernemers. 
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BIJLAGE 3 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

In onderstaande tabel is per wijk weergegeven wat de demografische kenmerken 

van deze wijk zijn.  

 

  

 

INW. 

 

% 0-

15 

% 

15-

25 

% 

25-

45 

% 

45-

65 

 

% 

65+ 

 

GEM. HH. 

GROOTTE 

% NIET-

WEST. 

ALLOCHT. 

GEM. 

INK. PER 

INW. 

Gemeente Doetinchem 56.827 16 11 23 30 20 2,2 7 € 21.800 

Wijk 1 - Centrum 4.125 10 10 25 28 27 1,7 5 € 26.100 

Wijk 2 6.705 14 11 25 25 25 1,9 13 € 19.300 

Wijk 3 2.890 16 10 22 27 26 2,2 9 € 21.600 

Wijk 4 4.125 18 12 24 30 17 2,4 6 € 23.500 

Wijk 5 390 9 12 26 28 28 1,7 5 € 24.900 

Wijk 6 10.285 17 12 22 35 14 2,4 4 € 22.400 

Wijk 7 7.805 22 11 27 28 12 2,5 6 € 22.900 

Wijk 8 730 14 8 22 32 26 2,2 3 € 26.400 

Wijk 9 7.375 17 11 23 28 21 2,3 13 € 20.000 

Wijk 11 Gaanderen 5.480 16 11 20 32 21 2,3 4 € 20.600 

Wijk 31 Wehl 6.880 15 12 19 33 21 2,4 1 € 20.600 

Nederland  16 12 25 28 18 2,2 12 € 23.000 

TABEL 11 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE DOETINCHEM - WIJKNUMMERS KOMEN OVEREEN MET CBS EN 

FIGUUR 2 

Bron: CBS Staline 2016, inkomen betreft 2014 
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BIJLAGE 4 AANBOD OVERZICHTEN 

SUPERMARKTAANBOD    

NR FORMULE ADRES PLAATS M² WVO KASSA’S 

1 Coop Koningin Wilhelminaplein 6 Wehl 659 3 

2 PLUS Stationsstraat 14 Wehl 860 6 

3 Aldi Hoofdstraat 4 Gaanderen 891 3 

4 Coop Hoofdstraat 1-27 Gaanderen 1.070 5 

5 Coop Slotlaan 137 Doetinchem 820 4 

6 Albert Heijn De Bongerd 63 Doetinchem 1.238 9 

7 Plus Willy Brandtplein 26 Doetinchem 850 6 

8 Coop Zonnebloemstraat 3 Doetinchem 715 3 

9 DekaMarkt Stationsstraat 44 Doetinchem 2.400 13 

10 Spar Heemskerklaan 65 Doetinchem 400 2 

11 Lidl Dr. Huber Noodtstraat 93  Doetinchem 1.100 8 

12 Albert Heijn Rozengaardseweg 18a Doetinchem 1.515 8 

13 Aldi Schouwburgplein 224 Doetinchem 595 2 

14 Jumbo J.F. Kennedylaan 62 Doetinchem 1.100 6 

15 Albert Heijn Houtsmastraat 150 Doetinchem 1.190 7 

16 Aldi Houtsmastraat 148 Doetinchem 760 4 

17 Coop Surinameplein 7 Doetinchem 658 4 

18 Lidl Saronixterrein Doetinchem Max. 1.850  

Buiten gemeente Doetinchem 

19 Lidl Doetinchemseweg 21 Terborg 1.000 6 

20 PLUS Marktplein 1 Terborg 980 7 

21 Coop Gasthuisstraat 2 Terborg 1.125 9 

22 Attent* Hoofdstraat 3 D-E Kilder 160 1 

23 PLUS Korhoenstraat 2 Silvolde 750 6 
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24 Attent Dorpstraat 47 Halle 265 2 

25 Jumbo Bergstraat 1 Zelhem 1.230 10 

26 Aldi Markt 5 Zelhem - - 

27 Coop Halseweg 2 Zelhem 518 4 

28 Spar Dorpsstraat 20 Hummelo 560 3 

29 Albert Heijn Ooipoortstraat 12 Doesburg 1.171 9 

30 Aldi Burg. Keiserplein 49 Doesburg - - 

31 Coop Ooipoortstraat 34 Doesburg 865 7 

32 Dekamarkt Breedestraat 37 Doesburg 684 5 

33 Eigen Dorpstraat 9 Angerlo 120 1 

34 Albert Heijn Leliestraat 47 Didam 975 9 

35 Aldi Kerkstraat 36 Didam - - 

36 Coop Hoofdstraat 13 Didam 1.000 5 

37 Nettorama Spoorstraat 15 Didam 1.400 6 

38 Coop Gerrit Varwijkplein 34 Zeddam 710 5 

TABEL 12 SUPERMARKTAANBOD IN EN RONDOM GEMEENTE DOETINCHEM 

* GEEN REGULIERE SUPERMARKT 

Bron: Locatus 2017 (gemeente Doetinchem) en supermarktgids april 2017 (buiten, maar rondom gemeente) 
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FIGUUR 16  SUPERMARKTSTRUCTUUR IN EN RONDOM DE GEMEENTE DOETINCHEM -  NUMMERS KOMEN OVEREEN 

MET BOVENSTAANDE TABEL 

Bron: BRT Achtergrondkaart, Locatus 2017 (gemeente) en supermarktgids april 2017, Google; Bewerking Bureau 

Stedelijke Planning 
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AANBOD IN HOOFDSTRUCTUUR GEMEENTE DOETINCHEM    

In onderstaande tabel is het detailhandelsaanbod in de gemeente Doetinchem 

weergegeven per winkelgebied. Onder de verspreide/overige detailhandel behoren 

onder andere ook de PDV-clusters, zoals de meubelboulevard, die aan de zuidkant 

van de kern Doetinchem gevestigd zijn. 

 

WINKELGEBIED TOTAAL M² 

WVO 

M² WVO 

DAGELIJKS 

AANDEEL 

DAGELIJKS 

M² WVO 

SUPERMARKT 

M² WVO 

LEEGSTAND 

Centrum Wehl 7.513 2.135 28 1.519 210 

Centrum Gaanderen 6.387 2.186 34 1.961 369 

Centrum Doetinchem 72.110 6.656 9 3.210 14.016 

De Bongerd 2.334 1.819 78 1.238 - 

Overstegen 2.915 2.455 84 1.950 - 

Slotlaan 835 835 100 820 - 

W. Brandtplein 950 950 100 850 - 

Kievitlaan/Dennenweg 1.543 1.015 66 715 - 

Haareweg 1.973 737 37 658 1.094 

Totaal binnen 

winkelgebeden 

95.560 18.789 19 12.921 15.689 

Verspreide/overige 

detailhandel* 

90.624 4.845 6 3.900 15.200 

Totaal aanbod 186.984 23.634 13 16.831 30.889 

TABEL 13 DETAILHANDELSAANBOD GEMEENTE DOETINCHEM NAAR WINKELGEBIED 

* BUITEN DE GEWENSTE BOODSCHAPPENSTRUCTUUR UIT DE DETAILHANDELSVISIE 2009 

Bron: Locatus 2017, Detailhandelsvisie 2009 (structuur), eigen waarneming 

 

CENTRALE WINKELGEBIEDEN    

In de centrale winkelgebieden van de gemeente Doetinchem is er naast een 

dagelijks aanbod (waaronder supermarkten) ook een groot niet-dagelijks aanbod. 

In het centrum van Doetinchem is er naast een groot niet-dagelijks aanbod ook 

nog ruim 14.000 m² wvo aan leegstand. De leegstand is niet in onderstaande figuur 

opgenomen. 
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STRUCTUUR ONDERSTEUNENDE CENTRA    

In onderstaande figuur is het aanbod per ondersteunend winkelcentrum 

weergegeven. Hierin is te zien dat het dagelijkse aanbod het grootste deel van het 

aanbod uitmaakt. Hiervan wordt het gros van de meters ingenomen door de 

supermarkten. 
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REGIOVISIE  
Uitgangspunten en Plan van Aanpak bij de doordecentralisatie van 

Opvang en Bescherming in de Achterhoek, op weg naar 2020 
6 december 2017 

 

Voorwoord 

In het voorjaar 2016 heeft de VNG het advies van de commissie Dannenberg1 overgenomen. Deze 

commissie heeft in 2015 de toekomst van het Beschermd Wonen onderzocht. Het kern van dit advies 

is dat het voor veel cliënten in Opvang en Bescherming mogelijk moet worden om een normaal leven 

te leiden, in een inclusieve samenleving. Voor cliënten met blijvende psychische of psychiatrische 

problematiek, waarvoor permanent toezicht noodzakelijk is, dient de Wet Langdurige Zorg te worden 

opengesteld. De commissie Dannenberg adviseert ook dat de functie van de centrumgemeente 

verdwijnt en dat de (financiële) verantwoordelijkheid voor Opvang en Bescherming als onderdeel van 

de Wmo2015 bij alle gemeenten komt te liggen. 

Invoering van deze adviezen vraagt om een ingrijpende transformatie, een fundamentele herziening 

van de wijze waarop cliënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen worden benaderd en 

ondersteund. Toewerken naar een inclusieve samenleving vraagt om een cultuuromslag in het 

denken over de wijze waarop deze inwoners onderdeel van de maatschappij kunnen uitmaken. En 

vernieuwing van de ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, naast de 

behandeling die vanuit de Zorgverzekeringswet wordt geboden; veel minder vanuit de instelling 

(beschermd wonen) en veel meer vanuit een eigen gekozen leefomgeving (beschermd thuis). 

Onderdeel van de implementatie is de invoering2 van een nieuw objectief en integraal verdeelmodel 

voor de Wmo. Daarbij verdwijnt het onderscheid tussen begeleiding, beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. Daarmee eindigt de functie van de centrumgemeente Doetinchem met 

betrekking tot bescherming, zoals die vanaf 2015 is ingericht en met betrekking tot de 

(maatschappelijke) opvang zoals die al vele jaren bestaat. Binnen de VNG is een spoorboekje 

opgesteld om te borgen dat alle gemeenten in de periode tot aan 2020 zich voorbereiden op deze 

nieuwe situatie en de benodigde transformatie. In dat spoorboekje is voor 2017 voorzien in het 

opstellen van een Regiovisie met een Plan van Aanpak waarin de route naar 2020 is beschreven.  

In opdracht van de centrumgemeente Doetinchem is in de afgelopen periode met verschillende 

stakeholders in de Achterhoek gesproken, om te verkennen welke elementen in visie en plan van 

aanpak een plek verdienen. Dit betrof de regionale wethouders en beleidsambtenaren van de 

gemeenten in de Achterhoek, toegangsmedewerkers van de centrumgemeente, leden van de 

gemeenteraden in de Achterhoek, leden van cliënten- en familieraden van de zorgaanbieders, 

vertegenwoordigers van de sociale raden van een aantal gemeenten, de gecontracteerde 

zorgaanbieders en vertegenwoordigers van Zorgbelang Gelderland en Menzis Zorgverzekeraar. 

 

Deze notitie 

In deze notitie is, in deel A, eerst een visie beschreven van waaruit de acht gemeenten in de 

Achterhoek gezamenlijk naar de ontwikkelingen willen kijken. De opgaven die voortkomen uit de 

                                                                 
1 Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, zie: https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf  
2 De invoeringsdatum van een nieuwe verdeelsystematiek is nog altijd 1-1-2020; het is echter de vraag of dit haalbaar is. Vooralsnog 
blijven we gericht op 2020, totdat landelijke besluitvorming tot een ander uitgangspunt leidt.  
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aanstaande veranderingen en de doordecentralisatie, krijgen gestalte in de vorm van een 

programmatische aanpak, die in de regio wordt opgepakt. De kern daarvan is in deel B beschreven in 

de vorm van een aantal opgaven met een globale planning. 
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Deel A: Visie en Uitgangspunten  

Huidige situatie 

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het Beschermd Wonen, de 

ondersteuning die tot dat moment vanuit de AWBZ met een zogenaamd GGZ-C pakket werd 

bekostigd. Bij de decentralisatie is deze verantwoordelijkheid opgedragen aan 43 

centrumgemeenten die ook verantwoordelijk zijn voor de Maatschappelijke Opvang. In de 

Achterhoek is Doetinchem als centrumgemeente tevens verantwoordelijk voor deze voorzieningen in 

de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 

Winterswijk. Hiermee was in 2016 een bedrag gemoeid van ca. € 26,1 miljoen, waarmee ca. 628 

cliënten worden geholpen (zie bijlage 1 voor een nadere uitwerking). 

Volgens de Wmo is Beschermd Wonen: “Het wonen in een accommodatie van een instelling met 

daarbij horend toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en 

participatie, het psychisch en sociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 

voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de 

cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in 

staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.” 

De cliënten van Beschermd Wonen zijn mensen (ernstige) psychiatrische problematiek, soms in 

combinatie met verslavingsproblemen en/of (licht) verstandelijke beperkingen. De cliënten hebben 

een geschiedenis met een breed scala van zelfredzaamheidsproblemen; vaak op meerdere 

levensdomeinen, zoals zelfzorg/gezondheid, financiën/schulden, daginvulling/werk, relaties en 

netwerk. De ernst van de problematiek maakt dat bescherming in de vorm van toezicht en nabijheid 

van zorg noodzakelijk is. Meestal is er een relatie met een GGZ-behandelaar. Beschermd Wonen 

wordt in de Achterhoek geleverd door 75 ongeveer gecontracteerde aanbieders.  

Doetinchem is tevens centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang. Hierbij gaat het om 

“onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband 

met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen 

kracht te handhaven in de samenleving”. De Opvang kan betrekking hebben op ‘bed, bad en brood’ 

voor dakloze inwoners van de regio en mensen door wat voor reden dan ook in een acute crisis 

verzeild raken. Hierbij gaat het om crisisopvangplaatsen, nachtopvang, gezinsopvang en begeleiding.  

Hiervoor wordt subsidie verstrekt aan 7 aanbieders. 

Gelet op de overlap in doelgroepen (met name vanuit de onderliggende GGZ problematiek) tussen 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, worden deze twee vormen van ondersteuning 

vanuit de centrumgemeente in toenemende mate beleidsmatig gecombineerd. In 2017 is hiermee 

een bedrag gemoeid van ca. € 3,8 miljoen (zie bijlage 2 voor een nadere uitwerking).  

 

Beeld uit de regio 

Bij de verschillende stakeholders is grote mate van overeenstemming in het oordeel dat het in de 

Achterhoek momenteel prima verloopt, dat is een compliment aan de centrumgemeente. Tegelijk 

zijn Opvang en Bescherming als voorzieningen bij de regiogemeenten niet scherp in beeld. Er zijn 

vragen over de aard en inhoud van de voorzieningen (welke cliënten betreft het, welke hulpvraag 

hebben zij, hoe ziet de ondersteuning eruit?). En er zijn in de regiogemeenten nog geen 

uitgekristalliseerde beelden en opvattingen over de visie op de eigen rol rond Opvang en 

Bescherming vanaf 2020 en de verbinding daarvan met de lokale situatie. Ook de relatie met de 
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ontwikkelingen in de zorgverzekeringswet en de samenwerking met de zorgverzekeraar op deze en 

aanpalende dossiers, zijn niet uitgekristalliseerd. Dit alles maakt de gezamenlijke aanpak richting 

2020 belangrijk.  

 

1) Inhoudelijk uitgangspunt: ketenbenadering en positieve gezondheid 

De functies Opvang en Bescherming zijn 

vanuit de historie primair bedoeld voor 

mensen met psychiatrische problematiek, 

vaak nadat zij GGZ behandeling hebben 

gehad (klinisch of ambulant) uit een 

behandelsetting komen. In de afgelopen 

periode is duidelijk geworden dat 

Bescherming ook (tijdelijk) noodzakelijk kan 

zijn voor mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking en ernstige 

gedragsproblematiek. Hiervoor zijn extra 

middelen beschikbaar gesteld. 

De combinatie van ondersteuning (begeleiding) met 24-uurs toezicht, maakt dat de cliënten tijdelijk3 

verblijven bij de instelling die de ondersteuning biedt. De praktijk laat zien dat dit geen zwart/wit 

situatie is, de grens tussen het wel of niet bij de instelling verblijven is gradueel: het Beschermd 

Wonen volgens de definitie gaat geleidelijk over naar zelfstandig wonen. Tussenvarianten zijn 

bijvoorbeeld het wonen in een geclusterde woonvoorziening met meerdere cliënten, waarbij het 

toezicht alleen overdag aanwezig is. Deze varianten worden ook wel beschut of begeleid wonen 

genoemd. Dit maakt dat de overgang van Beschermd Wonen naar de reguliere Wmo veel 

geleidelijker verloopt dan vanuit de wettelijke definitie wordt gesuggereerd. 

De doelgroep die in aanmerking komt voor Opvang en/of Bescherming, is divers. Er zijn cliënten met 

ernstige psychiatrische problematiek (de EPA doelgroep) die uitbehandeld zijn in een klinische 

setting en nog altijd langdurig en continu toezicht nodig hebben. Aan de andere kant zijn er ook 

cliënten die in het kader van een herstelprogramma kortdurend bescherming nodig hebben, op weg 

naar verdere maatschappelijke revalidatie richting zelfredzaamheid en zelfstandig wonen.  

Opvang en Bescherming kunnen derhalve worden gezien als onderdeel van een keten van 

ondersteuning. Deze begint en eindigt in de leefomgeving van inwoners, rond de eigen 

steunsystemen van mensen en de lokale zorginfrastructuur die vanuit de reguliere Wmo wordt 

ingericht. De koppeling die ‘Dannenberg’ maakt met de Wmo is dan ook logisch en begrijpelijk.  

De gemeenten in de Achterhoek hanteren bij voorbereidingen op de nieuwe situatie het inhoudelijke 

uitgangspunt dat lokaal bij alle andere Wmo-voorzieningen ook van toepassing is. Dat is het 

vertrekpunt van de ‘positieve gezondheid4’, dat binnen de zorg voor mensen met psychische, 

psychiatrische problematiek ook wel de ‘herstelgedachte’ wordt genoemd. Dit komt er op neer dat 

de Achterhoekse gemeenten ervanuit gaan dat alle inwoners een zo normaal mogelijk leven kunnen 

leiden en dat zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven hebben. Bij het inrichten van 

maatschappelijke ondersteuning gaan de gemeenten uit van de mogelijkheden van elk individu, niet 

van diens beperkingen, zij streven naar een inclusieve samenleving waarin ook voor deze inwoners 

                                                                 
3 Deze behoefte kan permanent zijn; de toegang tot de Wlz voor deze cliënten wordt door het nieuwe kabinet mogelijk gemaakt. 
4 Het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke,  financiële, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012). 

Diverse	
problematiek

Basis	GGZ

Dakloosheid

Opvang
(Crisis)		

(Rehabilitatie)

Special.	GGZ
(evt.	opname)

Beschermd	Wonen

Beschut	of	
begeleid	wonen

(Begeleid)	
zelfstandig	wonen

Wlz	verblijf?

Zelfstandig	
(of	bij	ouders)

Ex-detentie

Ondersteuning	
(Wmo2015)

Afbeelding 1: schema mogelijke cliëntstromen 
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zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname maximaal mogelijk zijn. Dit betekent dat voor die 

cliënten waarbij de eigen mogelijkheden beperkt zijn, passende ondersteuning beschikbaar moet 

blijven, ook als dat voor een groep cliënten, langdurige 24-uurs opvang betekent. Herstel kan ook 

stabilisatie betekenen! 

 

2) Inhoudelijke uitgangspunt: passende en flexibele ondersteuning 

Dit inhoudelijke uitgangspunt  betekent dat de gemeenten willen dat de inwoners die dat nodig 

hebben, steeds voor de hen best passende ondersteuning krijgen. De passendheid van de 

ondersteuning komt voor de inwoners waar het hier om gaat, tot uiting in de volgende kenmerken: 

 De ondersteuning is gericht op het voorkomen van verergering van problematiek en het 

bevorderen (of minimaal handhaven) van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke 

deelname, naar vermogen van het individu en in lijn met diens reële wensen. 

 De ondersteuning is integraal, wordt dichtbij de inwoner en diens leefomgeving georganiseerd 

en sluit zoveel als mogelijk aan op diens persoonlijke lokale leefsituatie. De ondersteuning kan 

betrekking hebben op alle domeinen van het leven en is gericht op het sociaal en persoonlijk 

functioneren van de inwoner, een zinvolle daginvulling (al dan niet in de vorm van betaalde of 

onbetaalde arbeid), het verkrijgen en behouden van een eigen inkomen, het kunnen voeren van 

een huishouding, zelfzorg en het omgaan met de beperkingen. 

 De ondersteuning bestaat uit een palet van zeer intensieve ondersteuning (bijvoorbeeld met  

24-uurstoezicht) tot lichtere vormen van woonbegeleiding (al dan niet ambulant). Daarbij is het 

van belang dat de ondersteuning flexibel kan worden ingezet, omdat de ondersteuningsbehoefte 

door het jaar heen kunnen fluctueren. Goed op- en afschalen is dan ook belangrijk. 

 De ondersteuning wordt altijd geboden op de locatie die daarvoor het meest geëigend is. 

Veiligheid, 24-uurs toezicht en nabijheid van zorg zijn gegarandeerd als dat noodzakelijk is (al dan 

niet langdurig). Afschalen daarvan als dat mogelijk is, met een ambitie om (waar dat kan) uit te 

monden in zelfstandig wonen (zo nodig met ambulante ondersteuning). Met een preventieve 

aanpak wordt instroom naar BW zoveel als mogelijk voorkomen. 

 De ondersteuning is continu. Dat betekent dat er bij overgangen, bijvoorbeeld van locatie 

gebonden ondersteuning naar ambulante ondersteuning of bijvoorbeeld bij het bereiken van de 

leeftijd 18 jaar, geen hinderlijke veranderingen in het ondersteuningsaanbod ontstaan. 

 Voor het beleid voor zowel Maatschappelijke Opvang  als Beschermd Wonen geldt dat het niet 

alleen gaat over het bieden van bed, bad, brood en veiligheid, maar ook over preventie, 

begeleiden, ondersteunen, hulpverlenen en herstel van de zelfredzaamheid. De opvang moet zo 

kort mogelijk zijn en een stap naar (herstelde) zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke 

woonvorm. 

 De ondersteuning wordt geleverd door gekwalificeerde aanbieders, die kunnen en willen 

voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die deze visie omarmen en die bereid zijn bij te dragen 

aan de inclusie-agenda die de gemeenten opstellen.  

 

3) Uitgangspunt voor verandering: ontwikkeling op het gebied van ‘Wonen’ 

De (passende) ondersteuning die onder de noemer ‘Bescherming’ wordt geboden, kent verschillende 

aan varianten. Dat betreft steeds inzet op vier domeinen van ondersteuning, waarbij per domein 

resultaten kunnen worden gedefinieerd: 
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1) Wonen; de kern van functie Bescherming en Opvang. Het gaat hier om verblijf bij een instelling 

vanwege de noodzaak dat er 24/7 toezicht en directe beschikbaarheid van zorg is geregeld. 

Echter, in de glijdende schaal naar zelfstandig wonen, zijn tussenvormen beschikbaar. Dit betreft 

varianten van wonen waarbij het toezicht minder noodzakelijk is en waarbij de ondersteuning 

meer op afroep wordt geleverd. Dit domein is in het kader van inclusie cruciaal; daarom wordt in 

de aanpak om dit centraal te zetten voor de cliënt, ook wel van ‘Housing First’ gesproken. 

2) Begeleiding; de inzet van professionals die de inwoners (cliënten) begeleiden op het pad naar 

meer zelfredzaamheid. Het gaat hier de vormen van begeleiding die zijn gericht op het 

persoonlijk en sociaal functioneren van de inwoners, inclusief het omgaan met de aanwezige 

problematiek en de kwaliteit van het persoonlijke netwerk. Dit domein van ondersteuning is 

sterk vergelijkbaar aan ambulante vormen van begeleiding die onder de reguliere Wmo wordt 

geboden aan thuiswonende inwoners met verschillende vormen van problematiek.  

3) Dagbesteding; de inzet van professionals (vaak in groepsverband geleverd) met het oog op de 

structuur van de (zinvolle) dagbesteding, zo mogelijk de toeleiding naar opleiding of (betaalde) 

arbeid op pad naar meer maatschappelijke participatie. Ook dit domein van ondersteuning is 

sterk vergelijkbaar met dagbesteding uit de reguliere Wmo en uit de sociale werkvoorziening; en 

daarmee dus bekend terrein voor de gemeenten.  

4) Financiën; de inzet van professionals die de inwoner helpen bij het op orde brengen en houden 

van de financiële huishouding, van administratieve ondersteuning tot de toeleiding naar 

schulddienstverlening. Ook dit domein is bekend terrein voor de gemeenten. 

Bij de beoogde ontwikkelingen rond Opvang en Bescherming, is het domein ‘wonen’ belangrijk. De 

beweging naar inclusiviteit en de daarbij passende ondersteuning, vraagt in de Achterhoek om een 

inspanning op dit domein. De gemeenten onderkennen dat het creëren van meer en beter passende 

woonvoorzieningen, het gat tussen de klassieke Bescherming en het zelfstandig wonen kan helpen 

verkleinen. Zie het schema op de volgende bladzijde.  

Op het domein wonen zijn op hoofdlijnen drie varianten te onderscheiden: 

a. Er is 24 uur per dag toezicht noodzakelijk en beschikbaar (klassiek intramuraal). 

b. Toezicht en ondersteuning zijn 24 uur per dag nabij (diverse tussenvormen). 

c. De ondersteuning is planbaar en op afroep beschikbaar (zelfstandig wonen). 

Variant a. is de vertaling van de wettelijke definitie, hiervoor is een bepaald volume van belang zodat 

dit niet op de schaal van elke gemeente kan worden georganiseerd. Variant b. vraagt om nabijheid 

van zorg, zodat die overdag voor toezicht kan zorgen en op verzoek snel beschikbaar is. Hierbij is het 

voor de gemeente een kernvraag of zij dit op de schaal van de eigen gemeente in voldoende mate 

kan organiseren. Variant c. kan vanuit de eigen woning worden ingericht.  

In het verleden (onder de AWBZ) zijn nimmer prikkels tot uitstroom geboden, zodat cliënten soms 

(onnodig) lang intramuraal worden ondersteund. Schattingen van de cie. Dannenberg geven aan dat 

ca. eenderde van de cliënten die nu woonzorg afnemen, kunnen uitstromen naar passende 

(reguliere) huisvesting, mits die beschikbaar is en voorzien van lokale leun- en steunmaatregelen. 

Juist het ontbreken daarvan vormt nu een belangrijke belemmering voor duurzame uitstroom van 

cliënten. Mede daarom is begin 2017 in de regio Achterhoek een traject opgestart om in 

samenwerking met de vijf regionale corporaties dit vraagstuk te verkennen, mede in relatie tot de 

contingentafspraken met de provincie. In dat traject wordt gewerkt aan een basisset van afspraken 

tussen gemeenten, zorgaanbieders en corporaties om niet alleen huisvesting beschikbaar te hebben, 

maar ook om de ondersteuning van de cliënten en de leefbaarheid van de woonomgeving te borgen. 
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Afbeelding 2: schema met woonvarianten 

 

4) Uitgangspunt voor de regionale samenwerking bij Bescherming: gezamenlijk 

organiseren wat kan, waar dat duidelijke meerwaarde heeft en als dat noodzakelijk is 

Het advies van de commissie Dannenberg is duidelijk: de verantwoordelijkheid voor wat we nu 

kennen als Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt aan alle gemeenten toebedeeld. 

Een aangepast verdeelmodel zorgt er straks voor dat de financiën niet meer via de centrum-

gemeente, maar bij alle gemeenten terechtkomen. Vanuit dat beginsel staan de gemeenten voor de 

afweging hoe zij vanaf 2020 willen omgaan met deze nieuwe verantwoordelijkheden, hoe zij de 

beschikbare budgetten gaan inzetten en welke ruimte (noodzaak) er daarbij is voor samenwerking 

binnen de Achterhoek. 

De gemeenten in de Achterhoek waarderen de onderlinge samenwerking. Dat gaat niet alleen over 

het regionale verband van de acht gemeenten, maar ook over enkele kleinere subregionale 

verbanden. De samenwerking staat steeds in dienst van de lokale verantwoordelijkheden en draagt 

bij aan een doelmatige en effectieve uitvoering daarvan. Bij de doorontwikkeling van Opvang en 

Bescherming willen de gemeenten dit uitgangspunt blijven hanteren. Daarbij hanteren we de 

volgende drie uitgangspunten: 

 We gaan als gemeenten samenwerken om uitvoering te geven aan die taken die we lokaal niet 

kunnen uitvoeren. Dit heeft vooral betrekking op de zware, intensieve ondersteuning waarvoor 

verblijf noodzakelijk is (de intramurale opvang en bescherming). 

 We gaan samenwerken om elkaar te helpen de lokale opgaven beter te kunnen vormgeven. Dit 

heeft vooral betrekking op de inhoudelijke opgaven die samenhangen met de aansluiting op het 

lokale voorveld en de verbinding met de reguliere Wmo zoals we die nu kennen. 

 We werken als gemeenten co-creatief, op basis van gelijkwaardigheid maar met respect voor de 

onderscheiden rollen en verantwoordelijkheden, samen met de aanbieders van betreffende 

Klassiek	intramuraal	(24-uurs	toezicht	en	nabijheid	in	
accommodatie	instelling).

Geambulantiseerdwonen	(24	uur	zorg	in	nabijheid	of	op	
afroep)	– diverse	varianten	mogelijk:
• geclusterd	–niet	geclusterd;
• in	een	groep	– in	eenpersoonshuisvesting;
• als	locatie	van	waaruit	cliënten	nog	verhuizen-als	
eindlocatie	(omklap/housing first		dit	is	de	gewenste	
beweging).	

Zelfstandig	wonen	met	begeleiding.

Middelen	BW

Lokale	Wmo
middelen

Varianten Financiering

Regionaal

Lokaal

Waar	ligt	de	grens	
van	lokale	en	regionale	
verantwoordelijkheid?

Concentratie

Spreiding
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ondersteuning die onze uitgangspunten en visie onderschrijven. Daarbij maken we vooral 

gebruik van de inhoudelijke expertise waarover zij beschikken. 

Om invulling aan deze uitgangspunten te geven, hebben we een aantal opgaven benoemd die we in 

gezamenlijkheid gaan oppakken. Deze opgaven helpen ons om in de komende periode duidelijkheid 

te krijgen over het verschil tussen de twee hiervoor geschetste niveaus van samenwerking. Tevens 

gaan we in die gezamenlijkheid antwoorden zoeken op de volgende, inhoudelijke vraagstukken: 

 Samenhang met de reguliere Wmo (welke aanpak gericht op preventie in de lokale context en de 

aansluiting met het maatschappelijk voorveld in de gemeente is mogelijk, welke lokale diensten 

en voorzieningen dragen bij aan doorstroom/uitstroom bescherming?). 

 Toegang (beschikken de consulenten in de wijkteams/sociale teams over de benodigde expertise 

en kwaliteit, is het te verwachten aantal inwoners dat het betreft voldoende basis voor 

inhoudelijke en personele uitbreiding, is extra expertise bij te schakelen bij grensgevallen, zoals 

door de mogelijkheid om te kunnen terugvallen op gespecialiseerde expertise, bijvoorbeeld van 

de huidige centrale toegang?). 

 Contractering (is beschikbaarheid van verschillende voorzieningen in de gemeente voldoende 

en/of kan worden dit worden bijgesteld, is er voldoende zicht op te hanteren tarieven en 

kwaliteitseisen, hebben we kennis van zaken om met aanbieders in gesprek te kunnen?). 

 Bekostiging (welke vormen van bekostiging sluiten aan op deze nieuwe functies, taakgericht, 

inspanningsgericht, resultaatgericht, populatiegericht?). 

 Bedrijfsvoering (kunnen we zaken zoals facturatie, monitoring, rapportages, 

contractmanagement, etc. lokaal oppakken?). 

 Schaal van samenwerking (welke overwegingen bepalen de keuze voor de partners in de 

samenwerking, welke alternatieven zijn er in de Achterhoek, naast de acht gemeenten?). 

 Wijze van samenwerking (welke samenwerkingsvorm past, welke juridisch construct, welke 

governance: woonplaatsbeginsel waarbij de gebruiker betaald of meer vanuit solidariteit waarbij 

een gezamenlijk budget en uniforme toegang aan de orde zijn?). 

 Innovatie van het ondersteuningsaanbod en inbreng van ervaringsdeskundigheid daarbij. 

Om de antwoorden op deze en andere vragen te vinden, wordt in de regio een programmatische 

aanpak opgestart, als onderdeel van de bredere regionale aanpak in het sociaal domein in de 

Achterhoek. Hierbij wordt de samenwerking met aanbieders gezocht en inbreng vanuit het 

perspectief van cliënten, ervaringsdeskundigen en familieleden (cocreatie). 

 

5) Uitgangspunt voor de regionale samenwerking bij Opvang: de regio wil dat Doetinchem 

deze taak voor de regio blijft uitvoeren 

De centrumgemeentelijke taak vanuit de Maatschappelijke Opvang/OGGZ heeft in de afgelopen 

jaren vorm gekregen in het Regionaal Kompas. Daarin zijn werkafspraken gemaakt over de aanpak 

van dak- en thuisloosheid en de maatschappelijke overlast die daardoor kan ontstaan. De betreft 

afspraken over de inzet van crisisopvang en de ‘bed, bad, brood’ functies, inclusief verblijf. 

Het beeld van de Opvang in de Achterhoek is dat deze problematiek met name in Doetinchem wordt 

gezien, heel weinig daarbuiten. Het is daarmee de vraag of de decentralisatie van de 

Maatschappelijke Opvang en de verbinding daarvan met de lokale Wmo, leidt tot behoud of 

verbetering van het huidige niveau van dienstverlening. De gemeenten zijn bovendien van mening 

dat Doetinchem deze functie momenteel op zorgvuldige wijze invult. Er is dan ook geen aanleiding 
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dit te veranderen. Daarom kiezen de gemeenten ervoor dit te continueren, ook als er straks de 

middelen voor Opvang niet meer via het Rijk, maar via de individuele gemeenten worden verdeeld. 

Dit laat overigens onverlet dat alle gemeenten een rol hebben bij het voorkomen van problematiek 

van inwoners die in de Opvang terecht komen. Lokaal beleid van algemeen maatschappelijke aard 

blijft aan de orde, zoals het voorkomen van huisuitzettingen, tijdige ingrijpen bij dreiging van 

problematische schulden, signalering van risico’s, etc. Daar willen alle individuele gemeenten op 

aangesproken kunnen blijven worden.  

Om die samenhang tussen lokaal maatschappelijk beleid en de sturing op de regionale Opvang vorm 

en inhoud te geven, gaan we werken aan een nieuw Regionaal Kompas (planmatige aanpak van de 

Opvang in de subregio) en aan het vernieuwen van de bestaande werkafspraken. Mede gelet op de 

ontwikkelingen rond Bescherming als uitstroom van de Opvang, is het van belang dat de bestaande 

werkafspraken worden aangepast op de nieuwe verantwoordelijkheden na de herzieningen in het 

Beschermd Wonen. Dit geldt specifiek rond het knelpunt van de beschikbaarheid van voldoende 

passende huisvesting.  
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Deel B: Plan van Aanpak 2018-2020 

Kernopgaven 

Zoals hiervoor is aangegeven, leidt de doordecentralisatie van Opvang en Bescherming tot een aantal 

concrete opgaven, die in onderlinge samenwerking in de Achterhoek worden opgepakt. Daarbij 

wordt aansluiting gezocht bij het programma Samenwerken in het Sociaal Domein in de Achterhoek. 

Uit het schema in afbeelding 2 zijn de drie kernopgaven te herleiden waarvoor de regio zich nu 

gesteld ziet: 

A. Het definiëren van de ‘rode’ lijn:  

Waar eindigt de lokale verantwoordelijkheid en verandert het belang van regionale 

samenwerking ontstaat; deze grens in de voorzieningen wordt met ‘toegang’ bewaakt. Hiertoe is 

het onder ander belangrijk een scherp afwegingskader te definiëren om transparant te krijgen 

hoe wordt bepaald of cliënten boven of onder die grens worden ondersteund. 

B. Onder die streep:  

Het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen in de lokale infrastructuur, waaronder preventie, 

vroegsignalering, aansluiting op het maatschappelijk voorveld, rol wijkteams, ontschotte 

budgetten, voldoende (passende) huisvesting, borgen uitstroom, etc. Tevens het inrichten van 

toekomstige (subregionale) samenwerking om een doelmatige en effectieve uitvoering van de 

lokale taken te faciliteren. 

C. Boven die streep:  

Het inrichten van regionale samenwerking tussen de acht gemeenten in de Achterhoek rond de 

zware zorg waarvoor 24/7 toezicht en nabijheid van hulp nodig is. Hierbij gaat het over het 

maken afspraken over de toegang, contractering, bekostiging, risicodeling, etc. 

Regionale aanpak 

In de programmatische aanpak worden onder andere de volgende opgaven5 opgepakt: 

Ad A.: 

 Afwegingskader maken voor het beoordelen van wat passende ondersteuning is. Hoe worden de 

kenmerken van de hulpvrager vertaald naar kenmerken van de ondersteuning? Welke vormen 

van ondersteuning kunnen lokaal worden ingeregeld en waarvoor is bovenlokale/regionale 

samenwerking noodzakelijk? Aan welke tussenvormen is behoefte en wat moet gebeuren om die 

te creëren? Wat is nodig voor een soepele overgang op de grens 18-/18+? 

 Aanpak uitwerken in samenwerking met lokale toegang, centrale toegang en expertise van 

zorgaanbieders. 

 Verwerken tot regionale besluitvorming halverwege 2019. Daarna omzetten in werkafspraken 

rond de toegang tot de regionale voorzieningen die boven de streep zijn geplaatst. 

Ad B.: 

 Diverse ontwikkelingen in de lokale situatie, zoals hierboven bij B. genoemd. Volgen via 

verschillende proeftuinen en projecten, onderwerpen in onderlinge samenwerking en 

aanpakken, eventueel verdelen tussen de acht gemeenten. 

 Organiseer een programmatische aanpak om op alle onderdelen van de inhoudelijke 

vraagstukken van en met elkaar te leren. Samenwerking rond deze opgaven is vooral gericht op 

                                                                 
5 Deze opsomming is verre van volledig. In het Ambtelijk Overleg worden de verschillende opgaven verder geconcretiseerd, 
aangevuld en uitgewerkt naar de beoogde programmatische aanpak. 
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het oppakken van de opgaven. Hierbij geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. 

Uitwerken kan vandaag beginnen en doorlopen tot na 2020. 

 Uitwerken van samenhang met GGZ-behandeling vanuit de zorgverzekeringswet; afstemming 

met Menzis als belangrijkste zorgverzekeraar in de Achterhoek en zoeken naar ontschotting van 

de aanpak vanuit de verschillende domeinen. 

 Geen regionale besluitvorming noodzakelijk; deze inhoudelijke opgaven monden uit in lokale 

keuzes rond de inrichting van de maatschappelijke ondersteuning en brede zin. 

Ad C.: 

 Dit gaat om het inrichten van regionale samenwerking op het leveren van voorziening voor 

‘zware’ zorg, die niet lokaal geborgd wordt. Hierbij hoort ook het uitwerken van een model voor 

de gezamenlijke bekostiging van die voorzieningen, op te bouwen van de lokale budgetten. Een 

discussie over de solidariteit tussen gemeenten rondom de financiële risico’s en het 

woonplaatsbeginsel is hiervan onderdeel. Maar ook: zicht krijgen op de verwachte volumes, de 

rol van aanbieders, de wijze van contractering, etc. 

 Organiseer een ambtelijke werkgroep die op basis van de uitkomsten van het afwegingskader 

(zie bij A.) hiervoor varianten/scenario’s ontwikkeld met voor- en nadelen en aan de hand 

daarvan de bestuurlijke discussie voorbereiden en begeleiden. 

 Toewerken naar besluitvorming in Q1 van 2019, omdat de uitkomsten moeten worden vertaald 

naar een contracteerroute (aanbesteding) voor de betreffende dienstverleners vanaf 2020. 

 

Globale planning 

Op de volgende pagina is een globaal spoorboekje opgenomen voor het uitwerken van de genoemde 

opgaven. Deze planning kan worden aangepast en aangescherpt op basis van de uitwerking van de 

opgaven door het ambtelijke overleg. 
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Deze programmatische aanpak leidt tot het volgende ‘spoorboekje’ op hoofdlijnen6: 

WAT? Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 2020 

Betrekken gemeenteraden bij de doordecentralisatie, Beschermd Thuis           

Instemming van 8 colleges met de hoofdlijnen van de visie en de regionale aanpak B          

Afwegingskader op inhoud uitwerken en vertalen naar keuzes     B      

Conclusies mbt ‘Rode lijn’ (grens tussen lokale en regionale verantwoordelijkheid)      B     

Uitwerken van de lokale verantwoordelijkheid naar de eigen toegang           

Uitwerken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regionale toegang            

Verkennen van de financiën vanaf 2020, na publicatie van het nieuwe verdeelmodel           

Besluitvorming over principes van solidariteit en risicodeling vanaf 2020     B      

Governance regionale samenwerking vanaf 2020 ontwikkelen           

Afspraken maken over de contractering en bekostiging van regionale zorgvormen       B    

Contratering regionale partners           

Opzetten en in uitvoering nemen van inhoudelijke proeftuinen            

Uitkomsten van de proeftuinen vertalen naar beleid (lokaal en regionaal)        B   

Herijken afspraken Maatschappelijke Opvang in de regio         B  

B = formele besluitvorming 

 

                                                                 
6 Dit spoorboekje gaat vooralsnog uit van 1-1-2020 als invoeringsdatum van een nieuw verdeelmodel. Binnen de VNG is begin november geconcludeerd dat dit mogelijk te vroeg is. Er wordt ingezet op 
het uitstellen van die invoeringsdatum. Zodra besluitvorming daarover definitief is, kan worden overwogen dit spoorboekje aan te passen. 
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Bijlage 1: Beschermd Wonen 

 

a. Overzicht van het aantal cliënten in zorg (peildatum 1 april 2017) en huidige woonplaats: 

BESCHERMING Cliënten Zorg in Natura Cliënten PGB Totaal aantal cliënten 

Aalten 9 7 16 

Berkelland 31 20 51 

Bronckhorst 47 14 61 

Doetinchem 230 116 346 

Montferland 41 12 53 

Oost Gelre 31 5 36 

Oude IJsselstreek 19 11 30 

Winterswijk 22 13 35 

TOTAAL 430 198 628 

 

b. Aantal aanbieders Beschermd Wonen: 75 
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Bijlage 2: Maatschappelijke Opvang 

 

Herkomst van de cliënten in de Opvang: 

OPVANG Aantal unieke cliënten  Verdeling nachtopvang  Verdeling crisisopvang 

Aalten 3 1% 2% 

Berkelland 5 3% 2% 

Bronckhorst 4 2% 2% 

Doetinchem 74 44% 74% 

Montferland 9 5% 5% 

Oost Gelre 4 1%  

Oude IJsselstreek 12 5% 9% 

Winterswijk 6 5%  

Overige gemeenten 10 12%  

Onbekend 4 24% 9% 

TOTAAL 131 cliënten in Opvang 

5.222 begeleidingsuren 

20 plaatsen dagopvang 

34 unieke cliënten  

14 plaatsen 

nachtopvang 

 

41 unieke cliënten 

22 plaatsen 

crisisopvang 

Inzet preventie uren  

Collectief gericht op 

verslavingszorg en 

maatschappelijke 

opvang 

7183   

 

Crisisopvang jongeren                              7  plaatsen  

Toeleiding Zorg  

Kwetsbare/zwerfjongeren 
30 trajecten   

 

Aantal Factteams in de Achterhoek: 6 

Winterswijk  2 1020  clienten verdeelt over poli en Fact  
(Oude IJssel en Winterswijk)       

Doetinchem  3 1030 clienten in geintegreerde teams   
(team West, Midden en Oost)       

Zevenaar  1 350 clienten in geintegreerde teams   
(team Montferland)        

        

Grotendeels zijn dit Epa clienten 90%. Gemiddeld 235 clienten per team.     

Het gaat hier om volwassenen (geen ouderen, jeugd, VGGNet)     
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Bijlage 10  Terrassenbeleid
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Nota Terrassenbeleid 

Een ander licht op Terrassen 

gemeente Doetinchem 

Bij de voorbereiding van deze notitie zijn betrokken: 
De heren P. Gerritsen en W . Hendrixen (namens Koninklijke Horecavereniging, 
afdeling Doetinchem), het wijkteam centrum, de heren H. Heusinkveld en M. van der 
Maas, (brandweer), de heer H. Setz (politieteam Doetinchem), de heren W . de 
Korte en R. Crob (Buha), J. Snijder (OOV) en de heer R.P.J. Hengeveld (wonen en 
bedrijven). 

Dit beleid is vastgesteld op: 5 maart 2013 
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Samenvatting 
Doetinchem wil een veilige, levendige en aantrekkelijke stad zijn. Een stad waar 
ruimte is voor elkaar om er te wonen, werken en verblijven. Een voorwaarde om dit 
te kunnen realiseren is een aantrekkelijke en overzichtelijke openbare ruimte. De 
terrassen in deze gemeente vervullen daarin een belangrijke rol. Het is daarom van 
belang dat over het terrasgebruik in de openbare ruimte afspraken worden gemaakt 
en nagekomen. Alleen dan kunnen de doelstellingen worden bereikt en zal de 
kwaliteit van het gebruik van de openbare ruimte worden verbeterd, ledereen heeft 
er belang bij dat de veiligheid, levendigheid en aantrekkelijkheid van het terrasgebruik 
toeneemt. Een duidelijke visie hierin vormt het draagvlak voor dit beleid. 

Stadsvisie 

De stadsvisie is een soort wensbeeld voor de inrichting en het gebruik van de 
binnenstad. Bij het opstellen van deze visie is het noodzakelijk om de diverse functies 
van de binnenstad te inventariseren. Gekeken wordt dan onder andere wat we van 
die functies willen behouden en welke we willen veranderen. 

Bij die inventarisatie wordt ook in beeld gebracht in welke mate en omvang deze 
functies worden benut. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de regelgeving die aan 
het gebruik van die functies ten grondslag liggen. 

Het wensbeeld dat met de stadsvisie ontstaat kent een aantal uitgangspunten die 
overeenkomen dat van het terrassenbeleid. Dit is de verdeling in het gebruik van de 
openbare ruimte, maar ook en stellen van normen aan omvang en kwaliteit van 
materialen die in deze ruimten worden gebruikt. Het uiteindelijke doel daarvan is het 
behouden, dan wel het verbeteren van de uitstraling en daarmee het imago van de 
gevestigde horecabedrijven. 

Verde l ing openbare ru imte 

De openbare ruimte in de binnenstad is multifunctioneel. Verschillende partijen 
maken dagelijks gebruik van die ruimte. Soms vindt dat gebruik op verschillende 
tijden plaats, maar soms ook op hetzelfde moment. Deze gebruikers zijn onder 
andere: bewoners, winkeliers, horeca-ondernemers en organisatoren van 
evenementen. Al deze groepen maken zelf gebruik van die ruimte, maar ontvangen 
ook bezoekers. Ook moet de openbare ruimte door verschillende doelgroepen 
beroepshalve kunnen worden gebruikt. Hierbij denken we aan het expeditieverkeer 
door leveranciers en beroepsvervoerders, maar ook de hulpdiensten (politie, 
brandweer en ambulance) 

Bij gelijktijdig gebruik is het noodzakelijk dat er naar behoefte een redelijke verdeling 
plaatsvindt. In de stadsvisie worden hiervoor op macro-niveau kaders vastgelegd. In 
het terrassenbeleid zijn deze kaders vertaald naar concrete richtlijnen. Z o zijn er 
richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling voor gevel- en eilandterrassen, maar ook 
richtlijnen voor de perioden van terrasgebruik en het gebruik in samenhang met 
andere activiteiten die voor de stad belangrijk zijn. 
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Uitstra l ing 

Het straatbeeld van de binnenstad is belangrijk voor het imago van de binnenstad, 
ledereen heeft er baat bij dat dit imago positief is en blijft. De gemeente is zich 
hiervan bewust en neemt daarin haar deel van de verantwoordelijkheid. Zij doet dit 
door te investeren op kwalitatief hoogwaardige materialen bij de inrichting van de 
binnenstad en een goed onderhoud ervan. 

Eenzelfde verantwoordelijkheid en inzet wordt ook de andere partijen verwacht. 
Van de winkeliers wordt verwacht dat zij hun panden niet ontsieren door 
schreeuwende reclames of de bruikbaarheid van de weg belemmeren door het 
uitstallen van goederen of reclameborden. 
Van organisatoren van evenementen wordt verwacht dat zij met het tijdelijke gebruik 
van de openbare ruimte het winkelend publiek niet hinderen. Het alle belangrijkste is 
dat de veiligheid onder alle omstandigheden gewaarborgd blijft van een iedereen die 
in de stad verblijft, of deelneemt aan het evenement. 

O o k van horecaondernemers wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid 
nemen. Deze verantwoordelijkheid richt zich vooral op de uitstraling van het 
horecabedrijf. Het terras is hiervan een wezenlijk onderdeel. 
Het straatbeeld wordt bepaald door het collectief, leder individueel bedrijf draagt 
daar aan bij. O m die reden is het van belang dat er in het terrassenbeleid duidelijk 
kaders worden gesteld voor de uitstraling van het terras. Hierbij denken we aan 
materiaalgebruik, het gebruik van kleuren en de grootte van het terrasmeubilair. 

Onder terrasmeubilair worden niet alleen tafels en stoelen, maar ook windschermen, 
parasols en zonneschermen verstaan. Deze nota richt zich op de eerste plaats op het 
gebruik van los terrasmeubilair. Voor vaste objecten dat als terrasmeubilair wordt 
gebruikt, gelden naast deze terrasregels ook nog de beleidsregels van de 
omgevingsvergunning. O m de regelgeving voor vastmeubilair enigszins te 
vereenvoudigen, zijn in deze beleidsnotitie algemene kaders opgenomen waaraan vast 
terrasmeubilair in beginsel moet voldoen. Dit houdt in dat voor terrasmeubilair dat 
binnen dit kader past, geen afzonderlijke welstandstoets nodig is. Een afzonderlijke 
omgevingsvergunning blijft wel noodzakelijk. 

Vei l igheid 

Het is van groot belang dat dit terrassenbeleid en de uitwerking ervan voldoende 
waarborgen bieden voor de veiligheid van al degene die in de binnenstad verblijven. 
Ondanks de wens tot deregulering ontkomt de gemeente er niet aan hierin de regie 
te blijven voeren door het stellen van duidelijke richtlijnen. 

N o o d z a a k nieuw beleid 

Het openbaar gebied wordt steeds intensiever gebruikt. Dit blijkt uit de 
inventarisatie van het huidig terrasgebruik. De neiging tot 'privatisering' van het 
openbaar gebied neemt daarmee toe. Dit is herkenbaar door het ongeoorloofd 
vergroten van de terrassen en het plaatsen van illegale bouwwerken. Hieronder 
vallen ook de vaste terrasschotten, parasols en overkappingen die zonder een 
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vergunning zijn aangebracht. Soms wordt er overmatige reclame gevoerd en blijkt 
dat er meer behoefte is om het terras aan te kleden met allerlei uitstallingen. O m 
ongewenste ontwikkelingen daarin te voorkomen, is het van belang dat daarover 
afspraken in richtlijnen worden vastgelegd. Zonder duidelijke richtlijnen bestaat de 
kans dat het uiterlijk aanzien en de overzichtelijkheid van terrassen en daarmee de 
openbare ruimte wordt geschaad. 

Als terras- en reclameobjecten niet op het eigen terras worden geplaatst, maar in de 
vrije doorgang, heeft dit gevolgen voor de doorloop voor het winkelend publiek 
en/of voertuigen van de hulpdiensten. Schreeuwend kleurgebruik, goedkope 
materialen, slecht onderhoud en verkeerde opslag van meubilair, doen afbreuk aan 
de kwaliteit van de openbare ruimte. Het open karakter, de overzichtelijkheid en de 
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte komen daarmee onder druk te staan. 

Ongewenst handelen van de individuele ondernemer vertroebeld het collectieve 
beeld en schaad daarmee het imago van anderen. O m ongewenste ontwikkelingen te 
voorkomen, zijn er duidelijke afspraken nodig. O m ervoor te zorgen dat die 
afspraken ook worden nageleefd, ontkomen we er niet aan om duidelijke kaders vast 
te leggen in beleidsregels. Hiermee wordt recht gedaan aan één van de doelstellingen 
van het beleid, het vereenvoudiging van de regelgeving, en aan de wens van de 
horecaondernemers om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
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I. Inleiding 
Al vanaf 1995 kennen we in Doetinchem beleidsregels voor het gebruik van de 
openbare ruimte voor de exploitatie van terrassen. De basisdoelstelling voor dat 
terrassenbeleid is het zo optimaal mogelijk verdelen en gebruik van de openbare 
ruimte, zonder afbreuk te doen aan elk van de te onderscheiden functies. De 
doelgroepen voor het gebruik van de ruimte en de functies ervan, zijn in het 
verleden neergelegd in de Nota 'De Kern in het bijzonder'. Voor het gebruik van de 
openbare ruimte door terrassen zijn de uitgangspunten van deze nota, vertaald naar 
de Nota's terrassenbeleid uit 1995 en 2005. In een later stadium zijn de beleidsregels 
uitgebreid. Daarmee werd het terrasgebruik in de winter en het gebruik van de plint 
bij de Catharinakerk mogelijk gemaakt. 
Al deze eerdere documenten worden nu vervangen door een nieuw terrassenbeleid 
("Terrassenbeleid 2013"). 

Nieuwe ontwikkelingen en verandering van inzichten zijn de aanleiding om de 
beleidsregels voor terrassen voor een deel te herzien. De feitelijke situatie van de 
terrassen is grondig geïnventariseerd. Al de direct betrokken partijen (de 
horecaondernemers, politie, brandweer en de gemeentelijke toezichthouders) zijn 
daarbij gevraagd om hun visie te geven. 

De kernvraag bij deze 'evaluatie' en herziening is of de bestaande beleidsregels voor 
nu en voor de toekomst voldoende bruikbaar en handhaafbaar zijn. Met name is 
daarbij gekeken hoe deze regels zich verhouden tot het feitelijk gebruik van de 
terrassen. O o k is gekeken naar de wijze waarop daaraan door de ondernemers 
uitvoering aan is gegeven. 

O p het eerste oog lijkt het erop dat de terrassen er goed verzorgt uitzien en dat 
wordt voldaan aan het wensbeeld. Uit die 'praktijktoets' blijkt echter dat er veel 
onduidelijkheden zijn over de regelgeving. Daardoor bestaat er verwarring over 
enkele uitvoeringsaspecten van terrassen. De vrije doorgang voor voetgangers op 
terrassen blijft voortdurend een punt van aandacht. Ook de opslag van 
terrasmeubilair na sluitingstijd van de horeca-inrichting en na beëindiging van het 
gebruik na het terrasseizoen is aspect dat voor verbetering vatbaar is. Tenslotte is 
ook de toename van terrasdecoraties een aandachtspunt. 

Uitgangspunt bij dit terrassenbeleid is de oorspronkelijke functie van het openbaar 
gebied te borgen en waar nodig te herstellen. De voetganger moet veilig en met 
voldoende ruimte van voetgangersgebied of het trottoir gebruik kunnen maken. De 
doorgangsruimte voor voetgangers bij terrassen moet onder alle omstandigheden 
gegarandeerd blijven en de kwaliteit van de openbare ruimte moet gehandhaafd 
blijven en waar mogelijk worden verbeterd. 

In deze notitie worden al deze aspecten opnieuw vastgelegd en toegelicht. 
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2. Doelstellingen 
Het terrasgebruik is voortdurend in ontwikkeling. Ingegeven door de stijgende 
behoefte om buiten te recreëren, is ook het gebruik van het terras niet stil blijven 
staan. Ook in Doetinchem is deze trend waarneembaar. Dit is de belangrijkste reden 
waarom de afspraken over het gebruik van de openbare ruimte opnieuw tegen het 
licht zijn gehouden en op een aantal onderdelen zijn herzien. 

De doelstellingen voor het terrassenbeleid kunnen als volgt worden samengevat: 
• Er is voldoende ruimte voor alle gebruikers met aandacht voor veiligheid; 
• Het terras heeft een goede uitstraling. Terrassen zijn open en er is een 

terughoudend gebruik terrasobjecten. Er heerst geen verplichte uniformiteit, 
maar er is wel eenheid in kwaliteit. 

• Heldere regels worden gehanteerd om overlast te vermijden. 

De in het verleden gestelde doelstellingen voor het terrassenbeleid blijven daarmee 
in feite nog steeds bestaan. Deze herijking, aan de hand van ervaringen, is van belang 
om de uitgangspunten en beleidsregels helder en duidelijk in beeld te krijgen en te 
behouden. De nota het Terrassenbeleid 2013 draagt daaraan bij. Partijen die hierin 
een rol van betekenis spelen kunnen op deze wijze goed worden geïnformeerd. 
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3. Juridisch kader 
O p de inrichting en het gebruik van een terras kunnen verschillende wetten en regels 
van toepassing zijn. De belangrijkste daarvan worden hierna toegelicht. 

3.1 A p v 

De juridische basis voor het inrichten en gebruik van terrassen is geregeld in artikel 
2:28A van de Algemene plaatselijke verordening. Daarnaast gelden er nog enkele 
andere regels uit de Apv. Zoals het plaatsen van losse voorwerpen op de openbare 
weg. In de regel worden dit 'uitstallingen genoemd. Voor 'uitstallingen' bij 
winkelbedrijven gelden afzonderlijke algemene regels. Deze zijn door het college van 
burgemeester en wethouders op grond van artikel 2:10, lid 2 vastgesteld. Deze 
regels gelden in beginsel ook voor het plaatsen voorwerpen op een terras. 

3.2 W R O en W a b o 

Voor het plaatsen van vaste voorwerpen op een terras gelden de regels van de W e t 
op de Ruimtelijke Ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). In deze wetten is vastgelegd dat het terras moet passen binnen het 
bestemmingsplan en dat er voor het aanbrengen van vast terrasmeubilair, zoals 
terrasschermen, parasols en andere overkappingen een vergunning nodig is. Met 
deze regels kunnen andere ongewenste ontwikkelingen door het gebruik van 
terrassen worden voorkomen. 

3.3 Act iv i te i tenbeslui t 

Alle horecabedrijven moeten voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in 
het Activiteitenbesluit voor horecabedrijven. Dit besluit geldt ook voor terrassen bij 
horecabedrijven. De in het besluit opgenomen regels voor de exploitatie van een 
terras gaan voornamelijk over het geluid. Het college van burgemeester en 
wethouders kan op grond van dit Besluit nadere voorschriften opleggen. Volgens de 
toelichting op dit besluit en vaste rechtspraak daarover zijn de regels uit het 
Activiteitenbesluit niet van toepassing op stemgeluid van terrasbezoekers. 

3.4 Drank- en H o r e c a w e t 

Voor de verkoop en het gebruik van alcoholhoudende drank is volgens de Drank- en 
Horecawet een vergunning nodig. Het verstrekken van alcoholhoudende drank op 
een terras is in de drank- en horecavergunning opgenomen en maakt daarmee deel 
uit van de gehele horeca-inrichting. 

3.5 Brandbevei l ig ingsverordening 

Een terras moet voldoen aan de regels van Brandbeveiligingsverordening. Volgens 
deze verordening kunnen burgemeester en wethouders aan een terrasvergunning 
aanvullende voorschriften verbinden. Deze regels kunnen bijvoorbeeld betrekking 
hebben op het terrasmeubilair, de opslag ervan en het gebruik van terrasverwarming. 

9 



3.6 W e l s t a n d s n o t a 

In de welstandsnota wordt aangegeven aan welke uiterlijke kaders een terras, en met 
name het terras meubilair moet voldoen 

3.7 Leges- en precar ioverordening 

De legestarieven voor de afgifte van een terrasvergunning zijn opgenomen in de 
Legesverordening. Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond is de 
horecaexploitant ieder jaar een precariobelasting. De tarieven hiervoor zijn 
opgenomen in de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting. 

3.8 Evenementenbe le id 

In het Evenementenbeleid is vastgelegd dat het terrasgebruik tijdens grote 
evenementen kan worden beperkt. De burgemeester stelt in die gevallen het 
aangepast gebruik vast. Voor zover mogelijk, doet hij dit na overleg met de 
organisatoren van het evenement en de betreffende horecaondernemers. 
De Evenementenkalender is daarbij leidend. 
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4. Uitgangspunten van het terrassenbeleid 

4.1 A l g e m e n e uitgangspunten 

Zoals in de inleiding al is aangegeven kunnen terrassen een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de verlevendiging van de binnenstad en de aantrekkelijkheid van de 
openbare ruimte. Belangrijk is wel dat tenminste wordt voldaan aan een aantal 
basiscriteria. Deze basiscriteria vormen de kaders van het terrassenbeleid en kunnen 
worden ondergebracht in drie groepen. 
1. Waar zijn welke terrassen toegestaan? 
2. Waaraan moet een terrasinrichting voldoen? 
3. Onder welke voorwaarden is de exploitatie van een terras toegestaan? 

Het vastleggen van afspraken over het terrasgebruik is een nadrukkelijk vereiste. 
Niet alleen in ruimtelijke zin, maar ook over de wijze van inrichting en duur van de 
terrasexploitatie. Terrasgebruik mag niet leiden tot een verstoring van de balans 
tussen genot en ergernis. 

Het terrassenbeleid in de gemeente Doetinchem kent al vanaf 1995 kwaliteitseisen. 
Deze kwaliteitseisen bestaan uit richtlijnen waaraan een terras en het daarop 
aanwezige terrasmeubilair tenminste moet voldoen. De kwaliteit van het meubilair 
draagt bij aan de meerwaarde van het horeca-aanbod en het imago van de stad. 
De wijzigingen die in deze notitie zijn opgenomen laten meer ruimte aan de 
horecaondernemer. Deze is in beginsel vrij om naar eigen inzicht invulling te kunnen 
geven aan de inrichting van het terras. De voorgeschreven bepalingen hebben 
voornamelijk betrekking op praktische uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de 
beleidregels. 
De beleidregels voor het plaatsen van vaste objecten, zoals windschermen, parasols 
en overkappingen, zijn in deze notitie in een afzonderlijke paragraaf opgenomen. 
Voor deze objecten blijft een afzonderlijke vergunning vereist met een zelfstandig 
toetsingskader. 

Naast het vastleggen van deze afspraken is ook de handhaving ervan belangrijk. In 
deze notitie zijn daarvoor bepalingen opgenomen die aansluiten op het 
handhavingsbeleid zoals dit is vastgelegd in het Handhavingsbeleidsplan 2010-2014 
(zichtbaar, simpel en strak!). 

4.2 W a a r m o g e n terrassen staan? 

De plaats waar een terras kan en mag ingericht en geëxploiteerd is gebonden aan 
een aantal randvoorwaarden. De mogelijkheden zijn beperkt en afhankelijk van de 
omstandigheden ter plaatse. De kaders die hiervoor gelden zijn hieronder 
weergegeven. 

4.2.1 Soor ten terrassen 

In de gemeente Doetinchem kennen we drie soorten terrassen: 
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• gevelterrassen (een direct aan de gevel van het bijbehorende horeca-
etablissement gelegen terras) 

• eiland- of pleinterrassen (een los van de gevel gelegen terras dat voor of in de 
directe nabijheid van het betreffende horecapand is gelegen)1 

• tuinterrassen (een terras dat in zijn geheel op particulier terrein is ingericht en 
niet zonder beperkingen voor een ieder toegankelijk) 

4.2.2 D e gebiedsindeling van het terrassenbeleid 

De kwaliteiteisen voor terrassen zijn gebiedsafhankelijk. Daarom zijn er verschillende 
kwaliteitsniveaus die gelden voor elk van de afzonderlijk genoemde gebieden. 
De gebieden binnen de gemeente Doetinchem waarin de terrassen zich 
onderscheiden, zijn als volgt te verdelen: 
• Gebieden met Verhoogde horecaconcentratie' in het voetgangersgebied, 

bestaande uit de Grutstraat, de Omdraai, het Simonsplein, en de Waterstraat en 
de Veemarkt; 

• Overig deel van het Voetgangersgebied van het stadscentrum; 
• Het overig deel van de openbare ruimte, gelegen binnen de bebouwde kom; 
• De gebieden in de openbare ruimte, gelegen buiten de bebouwde kom en 

terrassen in het privaat domein (eigen terrein). 

4.2.3 U i twerk ing van de a lgemene voorwaarden v o o r alle terrassen 

Voor alle terrassen gelden de volgende algemene voorwaarden: 
• De plek en afmetingen van het terras worden in de terrasvergunning vastgelegd. 

Hierbij is de doorgang die voor het publiek en overige gebruikers moet worden 
vrijgehouden bepalend. 

• Het ruimtelijk karakter van de straat en/of plein zijn mede bepalend. 
• O p een overzichtstekening (bijlage I) zijn de gebieden vastgelegd waar de 

afzonderlijke (type)terrassen zijn toegestaan. 
• Een gevelterras is niet breder dan de gevelbreedte van het horecabedrijf waartoe 

het behoort. De diepte ervan is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse en 
wordt, met inachtneming van deze algemene voorwaarden, per horecabedrijf 
afzonderlijk vastgesteld. 

• Voor de doorgang van voetgangers moet altijd een loopstrook van tenminste 1,5 
meter breed worden vrijgehouden. 

• Hulpverlenende voertuigen en het expeditieverkeer moeten altijd onbelemmerd 
kunnen passeren. 

• O p de routekaart (bijlage II) is aangegeven welke weggedeelten altijd moeten 
worden vrijgehouden. 

• De beschikbare ruimte voor een eilandterras en/of gevelterras geldt telkens voor 
een periode van vijf jaren. Als er met de betrokken horecaondernemer een 
kortere periode is overeengekomen, is dat in de terrasvergunning vermeldt. 

• Als er meerdere gegadigden zijn voor eenzelfde deel van een eilandterras of als 
twee tegenover elkaar gelegen gevelterrassen conflicteren met de algemene 
voorwaarden, beslist het bevoegd bestuursorgaan over de verdeling van de 
beschikbare ruimte. De verdeling van het terrasgedeelte wordt toegekend na 

1 Het terras op de plint van de Catharinakerk is te beschouwen als een 'eilandterras'. 
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rato van het bedrijfsvloeroppervlak van de horecabedrijven, tenzij met de 
betrokken ondernemers anders is overeengekomen. Bij de verdeling van de 
ruimte voor gevelterrassen worden ook andere aspecten gewogen die van belang 
zijn voor de openbare orde en veiligheid. 

4.2.4 Aanvu l lende voorwaarden terras-concentrat iegebieden 

Voor gebieden waar een concentratie van horecabedrijven aanwezig is, kan een 
breder gevelterras worden toestaan. De gebieden waarvoor deze uitzondering geldt, 
zijn in bijlage I van deze notitie opgenomen en in kaart gebracht. Bij de beoordeling 
van de omvang van een winterterras is afstemming met naastgelegen terrassen 
bepalend. 

4.3 D e terrasinr icht ing 

De inrichting van een terras moet tenminste voldoen aan de hieronder vermelde 
vereisten. 

4.3.1 Kwaliteitseisen van het terras 

Het beleid gaat uit van een bepaald basisniveau waaraan alle terrassen moeten 
voldoen. Dit zijn de basiskwaliteitseisen. Deze basiskwaliteit geldt ongeacht de 
locatie. 

De basiskwaliteit bestaat uit drie algemene voorwaarden: 
1. Evenwicht in gebruik en gegarandeerde vrije doorgang 

Er moet een duidelijke balans zijn in het gebruik van de openbare ruimte. Dat wil 
zeggen dat er voor iedere gebruiker voldoende plek moet zijn. Er is dus altijd 
afstemming nodig met de andere gebruikers van de openbare weg. Voor de 
diverse gebruikersgroepen moet een vrije doorgang altijd gewaarborgd zijn. 

2. Een open structuur en cultuur 
Een open terrasstructuur en -cultuur draagt bij aan de levendigheid en 
overzichtelijkheid van de stad. Het publieke karakter wordt daarmee versterkt en 
bestaat meer mogelijkheid tot interactie tussen horecapubliek en winkelend 
publiek. Een overzichtelijk terras bevorderd ook de veiligheid. De mate van die 
overzichtelijkheid en de relatie van het terras en de openbare ruimte zijn 
bepalend voor de meerwaarde. 

3. Een gastvrije uitstraling 
Niet alleen het horecabedrijf, maar ook de omgeving is gebaat bij een 
uitnodigende uitstraling van een terras. Kwalitatief goed en verzorgd meubilair 
draagt bij aan kwaliteit van de openbare ruimte. Eigen keuzes daarin moeten 
mogelijk blijven, want ook variëteit is belangrijk voor de levendigheid. Maar dit 
alles moet wel passen binnen redelijke grenzen. 
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4.3.2 Toepass ing van de voorwaarden 

Deze basis- kwaliteitseis geldt voor alle terrassen in het openbaar gebied binnen de 
gemeente Doetinchem. Voor terrassen in het openbaar gebied in het 
voetgangersgebied gelden aanvullende voorwaarden. Voor terrassen in het 
'horecaconcentratiegebied gelden enkele uitzonderingen op die aanvullende 
voorwaarden. 

4.3.3 Kwaliteit van het meubi la i r 

Het is belangrijk dat een terras een zekere mate van kwaliteit uitstraalt. Dat is niet 
alleen in het belang van de individuele ondernemer, maar ook voor de andere 
ondernemers. In beginsel is de horecaondernemer vrij in de materiaalkeuze. O m 
ontsiering van de omgeving door een te grote verscheidenheid te voorkomen, is het 
nodig om enkele richtlijnen te hanteren. Deze richtlijnen zijn: 
• Terrasmeubilair is gemaakt van duurzaam materiaal. 
• Terrasmeubilair is veilig in het gebruik en is goed onderhouden. 
• O p terrasmeubilair zit geen handelsreclame. 

Gebruik van afwijkende terrasmaterialen of -modellen is alleen met instemming van 
het bevoegd bestuursorgaan toegestaan. Dit bestuursorgaan kan daartoe advies 
inwinnen bij de welstandscommissie. 

4.3.4 Inrichting van het terras 

Voor de inrichting van het terras gelden de volgende beleidsregels. 
• Al het terrasmeubilair bevindt zich binnen het vergunde terrasgebied. 
• De hoeveelheid terrasmeubilair is afgestemd op de beschikbare ruimte. Daarbij is 

rekening gehouden met de veiligheid van het publiek. 
• Het gebruik van terrasschermen en/of windbrekers is beperkt. 
• Het terras is zo ingericht dat zowel de horecaondernemer als de 

toezichthouders voldoende zicht hebben op de gebruikers van het terras. 

4.3.5 Beleidskaders v o o r vast terrasmeubi la i r 

/. Vast terrasmeubilair 
Vast terrasmeubilair is verbonden met de plek waar het staat. Dat kan door de 
functie ervan, bijvoorbeeld het afperken van het terras, maar ook door een 
verankering in de grond, zichtbaar worden gemaakt. 
Voorbeelden van vast terrasmeubilair kunnen zijn: terrasschermen, 
windschermen, terrasoverkappingen, steunen voor terrasoverkappingen, parasols, 
plantenbakken, verlichting. 
De algemene regels voor vast terrasmeubilair zijn: 
• Vast terrasmeubilair is alleen toegestaan als daarvoor de vereiste 

omgevingsvergunning is verleend. 
• Vast terrasmeubilair moet eenvoudig te verwijderen zijn. 
• De bevestigingswijze mag geen gevaar opleveren voor andere gebruikers. 
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2. Terrasoverkapping 
• Een terrasoverkapping is een vanuit een gevelconstructie uitklapbaar of 

uitschuifbaar scherm dat in een helling van de gevel naar beneden loopt. Een 
losstaande constructie dicht op de gevel is mogelijk als een schermconstructie 
aan de gevel om bouwtechnische of architectonische reden niet kan. Deze 
reden moet aantoonbaar zijn. 

• Een vaste terrasoverkapping is niet groter dan 1,5 meter vanuit de voorgevel. 
• Een terrasoverkapping, of een constructie daarvoor, moet passen in het totale 

gevelbeeld. 
• Het gevelscherm is vrij van de grond. Terrasafschermende (zij)flappen onder 

de overhangende constructie van de overkapping mogen niet. De ruimte 
tussen de arm en de kap mag wel dicht zijn. De afdichting is van hetzelfde 
materiaal als dat van de kap. 

• Elk scherm is eenduidig van vorm, van uitvoering en van kleurgebruik. Als bij 
één pand sprake is van meerdere schermen, dan is er onderlinge afstemming in 
kleur, constructie en uitvoering. 

• Bij een combinatie van een ondiep scherm met parasols geldt een afstemming 
van de parasols op de vorm en de kleur van het gevelscherm. 

• Het gebruik van zonnepanelen op de kap is mogelijk als: 
o de terrasoverkapping blijft voldoen aan de voorgaande voorwaarden; 
o er geen aparte constructie voor nodig is; 
o het geen hinder geeft voor de omgeving, bijvoorbeeld door 

weerspiegeling en schittering. 

3. Terrasscherm I windscherm 

• Een terrasscherm is niet hoger dan 1,8 meter en is vanaf I meter boven de 
weg transparant. 

• Een plantenbak of een bank waarmee een terrasruimte wordt afgeschermd, 
mag niet hoger zijn dan I meter boven de weg. Tussen de openbare ruimte en 
het terras staan geen terrasschermen, tenzij deze alleen op de hoek staan, 
vanwege de wenselijke open onderlinge relatie. Hetzelfde geldt voor 
plantenbakken die dienen als terrasscherm 

• Een terras heeft aan niet meer dan twee zijden terrasschermen of 
plantenbakken, tenzij deze alleen op de hoek staan. De terrasschermen geven 
zo vooral de scheiding tussen twee terrassen aan. 

4. Reclame 

• Op terrasoverkappingen staat geen reclame. De vermelding van de 
bedrijfsnaam is wel mogelijk. 

• O p de terrasschermen staat geen reclame. De vermelding van de bedrijfsnaam 
is wel mogelijk op het niet-transparante deel van het terrasscherm, met een 
maximale hoogte van 0,2 meter over maximaal 5% van het totale oppervlak van 
het niet-transparante deel van het terrasscherm. 

5. Verlichting 

• De verlichting op het terras is sfeerverlichting die zich alleen richt op het 
terras. 

• De verlichting veroorzaakt geen hinder voor de omgeving. 
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6. Excessen 
Vast terrasmeubilair mag niet 'in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen 
van welstand'. De terrassen in de openbare ruimte vormen een visitekaartje van 
de gemeente. De gemeente werkt samen de gezamenlijke horeca om 
buitensporigheden tegen te gaan. Excessen zijn buitensporigheden die ook voor 
niet-deskundigen duidelijk zijn. De excessencriteria geven vooral aan wat niet 
mag. 
• Het visueel of fysiek afsluiten van het terras van de openbare ruimte. 
• Ernstig verval of ernstige verloedering door achterstallig onderhoud. 
• Ernstige verwaarlozing van het uiterlijk. 
• Armoedig materiaalgebruik. 
• Te opdringerige reclames. 
• Een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. 
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4.4 A l g e m e n e en bi jzondere gebruiksregels v o o r terrassen 

Voor de wijze waarop het gebruik van de terrassen is geoorloofd gelden de 
hieronder vermelde beleidsregels. 

4.4.1 Ter rasse izoen 

Het hele jaar door kunnen er terrassen worden geëxploiteerd. Een eilandterras kan 
alleen in het zomerseizoen van I maart tot en met 7 november 2 worden gebruikt. 
Van terrassen die niet het hele jaar worden gebruikt is al het meubilair verwijderd. 

4.4.2 U i t z o n d e r i n g tijdens grote evenementen 

Als er evenementen plaatsvinden, kan er een uitzondering gelden op de 
gebruiksperiode. Deze evenementen waarvoor dit geldt, zijn opgenomen in de 
jaarlijks vastgestelde evenementenkalender. De burgemeester neemt daartoe een 
afzonderlijk besluit. De criteria in artikelen 1:8 en 2:28A, lid 2 zijn bij de beoordeling 
hiervan van belang. De terrassen worden in dat geval verwijderd of verkleind, zodat 
er voor het evenement of het daarop afkomende publiek voldoende ruimte 
overblijft. Deze uitzonderingsmogelijkheid is in de terrasvergunning opgenomen. 

4.4.3 Terrast i jden 

Voor terrassen geldt een sluitingstijd van 22.00 uur (artikel 2:29, tweede lid Apv). 
Hiermee kan de overlast voor de omgeving worden beperkt. 
In geval van bijzondere omstandigheden, al dan niet van incidentele aard, kan de 
burgemeester een afwijkende sluitingstijd vaststellen voor een bepaald terras of voor 
meerdere terrassen in een bepaald gebied. 

4.4.4 Afwi jkende openingsti jden 

Voor terrassen in gebieden met een horecaconcentratie kunnen ruimere 
openingstijden gelden. De horecaondernemer moet daarvoor het horecaconvenant 
hebben ondertekend en een ontheffing van het sluitingsuur hebben ontvangen. Dit 
gebied waarvoor deze uitzondering kan gelden, is in bijlage I weergegeven. 

4.4.5 Gedragsregels 

De horecaondernemer is verantwoordelijk voor zijn klanten. Hij ziet er op toe dat 
zijn terrasbezoekers geen overlast veroorzaken. Het publiek wordt met 
gedragsregels duidelijk gemaakt wat de horecaondernemer onder behoorlijk gedrag 
verstaat. Deze gedragsregels zijn zichtbaar op het terras aanwezig. 

2 Voorheen was dit tot en met 31 oktober. Deze periode werd de afgelopen jaren telkens met enkele 
dagen verlengd om de toestroom van publiek te kunnen ontvangen dat gebruik maakt van de vrije 
dagen in het kader van de viering van 'Al le zielen' en 'Al le heiligen'. 
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4.4.6 G e b r u i k geluidsinstallatie 

De exploitatie van een terras mag niet leiden tot overlast voor de omgeving. Muziek 
op een terras is alleen toegestaan als daarvoor een afzonderlijke vergunning of 
ontheffing is verleend. De regels van het Activiteitenbesluit wet milieubeheer moeten 
altijd worden nageleefd. De horecaondernemer houdt daar rekening mee en zorgt 
ervoor dat de muziek binnen zachter staat als de deuren van het horecabedrijf 
geopend zijn. 

4.4.7 Brandvei l igheid 

In het belang van de brandveiligheid moet aan de volgende brandveiligheidseisen 
worden voldaan. De brandveiligheidseisen voor het vast terrasmeubilair zijn 
opgenomen in de bouw- of omgevingsvergunning. 

O p terrassen is alleen de daarvoor goedgekeurde elektrische terrasverwarming 
toegestaan. De terrasverwarming mag nooit onder of dichtbij beplanting staan. 
Mobiele gasgestookte verwarmingselementen zijn niet toegestaan. 

Open vuur (behoudens kaarslicht) is op een terras verboden. 

4.5 Voorz ien ingen 

4.5.1 N ieuwe voorz ieningen 

De aanleg van een stroomvoorziening en/of verankeringen tb.v. parasols is in 
beginsel mogelijk. Wel is het van belang dat hiervoor een afzonderlijke toestemming 
is verleend. De beoordeling van een dergelijk verzoek is afhankelijk van de risico's 
die bij de aanleg van deze voorziening aanwezig zijn. In alle gevallen wordt een 
Klikmelding3 gedaan. Geen toestemming wordt verleend als de aanleg van de 
voorzieningen een beletsel vormt voor de aanwezige voorzieningen voor het 
algemeen belang, beplanting of bebouwing, of voor het onderhoud daarvan. De 
voorzieningen moeten worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende 
veiligheidseisen. 

4.5.2 Bestaande voorz ieningen 

Bij het indienen van een terrasaanvraag moet altijd een opgave worden gedaan van 
de voorzieningen welke tb.v. het terras aanwezig zijn. De horecaondernemer is niet 
alleen verantwoordelijk voor het melden van de aanwezige voorzieningen, maar ook 
voor staat van onderhoud van de voorzieningen. 

4.5.3 Kostenverhaal 

De kosten die bij de uitvoering van werken door of namens de gemeente worden 
gemaakt, worden bij de horecaondernemer in rekening gebracht. 

3 De Klikmelding is een officiële registratie van kabels en leidingen die in de grond zitten. 
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4.6 Geld igheidsduur 

Een vergunning wordt in principe voor de duur van vijf jaren afgegeven. De 
vergunning is 'persoonsgebonden'. Dit betekent dat de vergunning wordt afgegeven 
aan de horeca-ondernemer. Wanneer het horecabedrijf door een andere 
ondernemer wordt overgenomen of als de ondernemingsvorm wijzigt, moet er een 
nieuwe terrasvergunning worden aangevraagd. Het recht op het gebruik van het 
gedeelte van de weg blijft in beginsel gedurende de in die vergunning vermelde 
periode gelden. 
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5. Controle en handhaving 

De belangen in dit terrassenbeleid zijn in deze nota uitvoerig uiteengezet. De 
openbare veiligheid heeft de hoogste prioriteit. De samenhang en de diversiteit van 
de belangen, die elkaar bij dit gebruik van de openbare ruimte raken, vragen om een 
intensieve controle en toezicht op de naleving van de regelgeving. 

Het naleven van de richtlijnen voor terrassen is en blijft op de eerste plaats een 
verantwoordelijkheid van iedere horecaondernemer. 

De wijze waarop de gemeente het toezicht en de handhaving op de regelgeving 
toepast, is vastgelegd in het handhavingbeleidsplan. 

6. Ingangsdatum en overgangsbepalingen 

Dit beleid treedt in werking op de dag na publicatie ervan in de gemeenterubriek. 

Iedere vergunningaanvraag die na vaststelling van deze beleidsregels wordt ingediend, 
wordt aan dit beleid getoetst. 

Bestaande terrasinrichtingen die niet voldoen aan de in dit beleid opgenomen 
criteria, worden aangepast binnen de vergunningsperiode aangepast. De termijn die 
hiervoor wordt geboden, wordt in ieder besluit afzonderlijk opgenomen. 

De ondernemer zorgt ervoor dat voor alle vaste objecten van zijn terras een 
bouwvergunning of een omgevingsvergunning is verleend. 
Als een nieuwe omgevingsvergunning is vereist dient de horecaondernemer daarvoor 
op de voorgeschreven wijze een aanvraag in. 
Bij het indienen van een vergunningaanvraag voegt de ondernemer een 
inrichtingsplan van het terras toe. Hierop zijn alle vaste objecten weergegeven. 
O p het inrichtingsplan zijn ook de ondergrondse kabels en leidingen weergegeven. 
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BIJLAGEN: 
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Bijlage I: 
Overzichtstekeningen terrasgebieden in Doetinchem 

1. Gebied met horecaconcentratie in 2. Overig gebied Stadscentrum / 
stadscentrum: voetgangersgebied: 

G rutstraat Adelaarstraat 
Omdraai Boliestraat 
Simonsplein Catharinastraat 
Veemarkt Catharinaplein 
Waterstraat Hamburgerstraat 

Heezenstraat 
Hoge Molenstraat 
Korte Kapoeniestraat 
Nieuwstad 
Synagogestraat 
Van Capellestraat 
De Veentjes 
Walstraat 

3. Overige gebieden binnen de bebouwde 4. Overige terrassen: 
kom: 

Dr. Huber Noodtstraat Ds. Van Dijkweg 
Grotestraat (Wehl) Keppelseweg (Wehl) 
Glazenmakerswegje Nieuwestraat (Wehl) 
Houtkampstraat Rekhemseweg 
Keppelseweg Weemstraat (Wehl) 
Potgieterstraat 
Raadhuisstraat 
Rozengaardseweg 
Rijksweg (Gaanderen) 
Terborgseweg 
Wijnbergseweg 
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Bijlage II: 
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Bijlage III: 

Terrassen in Doet inchem 
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Bijlage IV: 

Legesverordening en precariobelasting 

Legesverordening 

Voor de afgifte van een terrasvergunning wordt in de Legesverordening het volgende 
tarief toegepast: 'Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het 
verkrijgen van een terrasvergunning € 106,95,--'.(Tarieventabel 2013) 
Voor het plaatsen van een reclamebord is geen afzonderlijke vergunning vereist, mits 
wordt voldaan aan de daarvoor geldende algemene regels. 

Precar iobelast ing 

Voor het gebruik van de openbare weg wordt jaarlijks precariobelasting in rekening 
gebracht. Hierbij worden twee soorten tarieven gehanteerd. Een tarief voor 
terrassen die gelegen zijn in het voetgangersgebied van de binnenstad en een tarief 
voor terrassen in de overige gebieden. Deze tarieven zullen jaarlijks worden 
aangepast aan het prijsindexcijfer. 
De tarieven voor het jaar 2013 bedragen: 

• terras in de gebieden met horecaconcentratie € 26,20 per m2; 
• terras overige deel in het voetgangersgebied € 20,85 per m2; 
• overige terrassen € 16,00 per m2. 

O v e r i g e kosten 

De bij de behandeling van een terrasaanvraag te maken overige kosten, zoals het 
doen van een 'Klikmelding' worden afzonderlijk in rekening gebracht. 
Ditzelfde geldt voor de werkzaamheden die vanwege de gemeente moeten worden 
uitgevoerd voor de aanleg van voorzieningen voor een terras. 
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1 Inleiding 
 

Het huidige standplaatsenbeleid is van 1998. Dit beleid voldoet niet meer. De inrichting van de 

openbare ruimte is gewijzigd. Ook is de maatschappij veranderd. Samen met veranderingen in 

de regelgeving heeft dit geleid tot actualisatie van het beleid.   

 

Het inwoneraantal in de gemeente Doetinchem is toegenomen. Dit is te verklaren door de 

gemeentelijke herinrichting. De gemeente Wehl is in 2005 samengevoegd met de gemeente 

Doetinchem. Ook heeft nieuwbouw in Dichteren geleid tot meer inwoners. Dit zorgt voor 

een grotere vraag naar detailhandel op standplaatsen. Aan deze vraag wordt met het nieuwe 

beleid voldaan. Drie standplaatslocaties zijn geformaliseerd en er is één locatie bij gekomen.  

 

Mede door de economische recessie is de druk op de ambulante handel toegenomen. Om op 

de juiste manier met deze druk om te gaan is gekeken naar de wensen in de praktijk. De 

invulling van de standplaatsen voldoet niet meer. De vaste, incidentele en seizoenstandplaatsen 

zijn gewijzigd. Een toevoeging vindt plaats in de vorm van maatschappelijke standplaatsen. 

Uitvoering van deze nota zorgt voor een betere aansluiting op de praktijk.  

 

De openbare ruimte van de gemeente ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld 

bij nieuwbouw ruimte ontstaat voor een standplaatslocatie. Het is ook mogelijk dat (tijdelijk) 

een standplaats verdwijnt door herinrichting. Wanneer dit voorkomt bij een bestaande locatie 

wordt altijd een gepaste oplossing gezocht. Veranderingen in locaties worden vastgesteld door 

het college en gepubliceerd.   

 

1.1 Definities 
 

Standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te 

koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen. Dit gebeurd bij een kraam, wagen of 

tafel. De standplaats wordt tussen 22:00 en 06:00 uur van de locatie verwijderd.  

 

Onder een standplaats wordt niet verstaan een plaats op een evenement. Een plaats op een 

evenement moet worden meegenomen in een evenementenvergunning. Ook standplaatsen op 

een (jaar)markt vallen buiten dit beleid. 

 

Standplaatshouders: vergunninghouders van de standplaatslocaties. 

 

Vaste standplaats: een vaste plaats voor een wagen of kraam. Hierin worden goederen of 

commerciële diensten aangeboden en verkocht.  

 

Incidentele standplaats: een plaats voor een wagen/kraam. Hierin worden buiten de vaste 

standplaatsen om, goederen of diensten aangeboden en verkocht. 

 

Seizoenstandplaats: een plaats voor een wagen/kraam. Hierin verkoopt de standplaatshouder 

goederen die seizoensgebonden zijn. 

 

Maatschappelijke standplaats: een plaats voor een wagen/kraam. Hierin worden goederen of 

diensten met een maatschappelijk doel aangeboden. 
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2 Beleid standplaatsen 
 

Het college van burgemeester en wethouders volgt voor de standplaatsvergunning en 

standplaatsen het volgende beleid. Als niet wordt voldaan aan de voorschriften die gesteld zijn 

aan het beleid wordt opgetreden. Dit wordt door het team toezicht en handhaving gedaan. 

 

2.1 Weigerings- en intrekkingsgronden 
 

In dit beleid worden weigerings- en intrekkingsgronden toegepast. Elke aanvraag of vergunning 

wordt getoetst aan deze gronden. Een aanvraag mag op basis van onderstaande gronden 

geweigerd worden. Ook mag een vergunning ingetrokken worden. De gronden worden 

genoemd in 1:8 en 5:18 van de APV en worden hier toegelicht. Het wettelijk kader is 

opgenomen in bijlage I. 

 

1. De openbare orde: 

Openbare orde is een ruim begrip. Bij openbare orde gaat het onder andere om overlast die 

een bedreiging vormt voor de veiligheid en rust in de publieke ruimte.  

 

2. De openbare veiligheid: 

De openbare veiligheid heeft vaak te maken met verkeersveiligheid. Bij standplaatsen is het 

mogelijk dat deze een verkeersaantrekkende werking hebben. Een standplaats mag de 

verkeersveiligheid niet beïnvloeden. 

 

3. De volksgezondheid: 

Bij standplaatsen moet rekening gehouden worden met de volksgezondheid. Gedacht kan 

worden aan het aanbieden van bedorven etenswaar. De Warenwet is hierop van toepassing. 

 

4. De bescherming van het milieu: 

Het milieu is belangrijk. Dit moet door de gemeente worden beschermd. Bij de bescherming 

van het milieu kan gedacht worden aan vervuiling van de omgeving. Ook stankoverlast valt 

hieronder. De Wet milieubeheer is hierop van toepassing.  

 

5. Bestemmingsplan:  

Wanneer een vaste standplaats niet binnen het bestemmingsplan past wordt de vergunning niet 

verleend. 

 

6. Verzorgingsniveau van de consument: 

Een vergunning kan ingetrokken worden, omdat het verzorgingsniveau van de consument in 

gevaar komt. Het verzorgingsniveau is voornamelijk bedoeld om consumenten in kleine 

gemeenten (die buitenaf liggen) te beschermen. Het verzorgingsniveau komt in gevaar wanneer 

aan alle onderstaande punten wordt voldaan. 

1. Het bestaan van de winkel komt in gevaar door een standplaats. 

2. De winkel is de enige aanbieder van een bepaald product in een grote omtrek. De 

consument moet het goed niet kunnen verkrijgen in de wijde omgeving. 

3. De standplaats biedt dezelfde goederen als de winkel aan. 
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2.2 Maximumstelsel 
 

Het is in het belang van de openbare orde dat geen onbeperkt aantal vergunningen wordt 

afgegeven. Om deze reden zijn bepaalde locaties ingericht voor standplaatsen.  

 

Bij het aanwijzen van de verschillende standplaatsen is rekening gehouden met de volgende 

gronden: 

1. De openbare orde. 

2. De openbare veiligheid. 

3. De bescherming van het milieu. 

4. Het bestemmingsplan. 

 

De bovengenoemde gronden hebben geleid tot de standplaatslocaties opgenomen in bijlage II. 

Binnen de gemeente Doetinchem zijn 12 locaties om vaste vergunningen voor uit te geven.  

 

Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen voor een locatie gebruiken wij een 

wachtlijst. Toewijzing vindt plaats op grond van aanvraagdatum. Wanneer er een bijzondere 

omstandigheid is mag het college van deze volgorde afwijken. Inschrijving op de wachtlijst van 

een bepaalde locatie betekent niet dat ingeschrevene die standplaats ook in gaat nemen. 

Toetsing aan de weigeringsgronden vindt altijd plaats. 
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3 Standplaatsen 
 

Hieronder worden de verschillende soorten standplaatsen benoemd.  

 

3.1 Vaste standplaatsen 
 

Onder een vaste standplaats wordt verstaan: een vaste plaats voor een wagen of kraam. Hierin 

worden goederen of commerciële diensten aangeboden en verkocht.  

 

Vaste standplaatsen worden alleen toegestaan op locaties die daarvoor zijn aangewezen en 

ingericht. De standplaatslocaties zijn bepaald op grond van de weigeringsgronden. De locaties 

bevinden zich alleen op plaatsen in de omgeving van een winkelconcentratiegebied, 

winkelcentrum of buurtvoorziening. In een omgeving met voorzieningen doet een standplaats 

geen afbreuk aan de omgeving. Het innemen van een vaste standplaats in de binnenstad wordt 

niet toegestaan. De beperkte openbare ruimte laat niet toe dat hier een vaste standplaats 

wordt ingenomen. 

 

Genoemde criteria hebben geleid tot de volgende standplaatslocaties: 

 

Winkelcentrum De Bongerd     twee standplaatsen 

Buurtvoorziening Dichteren     één standplaats 

Winkelcentrum de Ganderije    één standplaats 

Buurtvoorziening De Huet     één standplaats 

Winkelcentrum Oosseld      één standplaats 

Winkelcentrum Overstegen     twee standplaatsen 

Winkelcentrum Surinameplein    één standplaats 

Buurtvoorziening Nieuw Wehl    één standplaats 

Winkelconcentratie Wehl     één standplaats 

Buurtvoorziening  De Veentjes     één standplaats 

 

Tijdens de herziening zijn er standplaatslocaties gewijzigd. In bijlage III is kort aangegeven wat 

deze wijzigingen zijn. 

3.1.1 Tijdsbepaling vergunningen 

De aangewezen standplaatslocaties mogen vier dagen in de week worden ingenomen. Per 

locatie worden maximaal vier vergunningen uitgegeven. Vanwege het tijdelijke karakter van de 

standplaats kan deze niet meer dan vier dagen worden ingenomen. Het innemen van een vaste 

standplaats op zondag is uitgesloten. De zondagsrust mag in verband met de openbare orde 

niet verstoord worden.  

 

Bij de standplaatslocatie in Wehl mag de standplaats niet worden ingenomen op de marktdag. 

De locatie mag daarom drie dagen in de week worden ingenomen. Dit heeft te maken met het 

tijdelijke karakter van een standplaats. De dag dat dezelfde locatie wordt ingenomen door de 

markt wordt ook meegeteld als ingenomen dag. Dit laat drie dagen over voor de 

standplaatshouders.  

 

Standplaatsvergunningen worden verleend voor vijf jaar. Standplaatsvergunningen worden niet 

voor onbepaalde tijd verleend. Dit komt omdat er wordt gewerkt met een wachtlijst.  



 

 

7 

 

Elke belangstellende moet een gelijke kans op een vaste standplaats hebben. Dit wordt met de 

wachtlijst mogelijk gemaakt.  

Na vijf jaar kan de vergunning worden verlengd. De verlenging wordt altijd getoetst aan de 

weigerings- en intrekkingsgronden. Ook worden bijzondere omstandigheden meegenomen in 

het besluit. 

 

 

3.2 Incidentele standplaatsen 
 

Onder een incidentele standplaats wordt verstaan: een plaats voor een wagen/kraam. Hierin 

worden, buiten de vaste standplaatsen om, goederen of diensten aangeboden en verkocht.  

 

Per onderneming of instelling kan per jaar een incidentele standplaats worden uitgegeven. De 

standplaats mag zes keer twee dagen of tien afzonderlijke dagen worden ingenomen. Om te 

zorgen dat de standplaatsen incidenteel blijven moeten deze zonder regelmaat worden 

ingenomen.  

 

Incidentele standplaatsen beperken zich in de eerste plaats tot de binnenstad van Doetinchem. 

In verband met de openbare orde en veiligheid wordt een beperkt aantal standplaatsen tegelijk 

in de binnenstad toegelaten. In bijlage IV zijn de grenzen van de binnenstad aangegeven. 

Locaties buiten de binnenstad worden in overleg met de gemeente bepaald. 

 

 

3.3 Seizoenstandplaatsen 
 

Onder een seizoenstandplaats wordt verstaan: een plaats voor een wagen/kraam. Hierin 

verkoopt de standplaatshouder goederen die seizoensgebonden zijn.  

 

De standplaatsen zijn voor verkoop van ijs, oliebollen, wafels, poffertjes, kerst artikelen etc. Er 

wordt onderscheid gemaakt in zomer- en winterstandplaatsen. Vergunningen voor 

seizoenstandplaatsen worden voor maximaal vier dagen in de week uitgegeven.  

 

Het innemen van een zomerstandplaats in de binnenstad is niet mogelijk. De zomerstandplaats 

wordt voor maximaal zes maanden uitgegeven. De openbare ruimte in de binnenstad is 

beperkt. Hierdoor kan geen zomerstandplaats in de binnenstad worden toegestaan. 

 

Een zomerstandplaats kan worden ingenomen op Koekendaal en Slangenburg. Op deze locaties 

heeft verkoop van ijs een toeristische bijdrage. De openbare ruimte op de locaties is 

voldoende om een standplaats zes maanden toe te laten.  

 

Zomerstandplaatsen mogen op zondag worden ingenomen. Er is sprake van producten die 

meteen geconsumeerd worden. Verkoop van deze producten valt buiten de Winkeltijdenwet. 

De zondagsrust wordt op een toeristische locatie niet verstoord.  

 

De winterstandplaats wordt in de binnenstad toegelaten. Winterstandplaatsen worden voor de 

maanden november - december verleend. De openbare ruimte laat toe dat een 

winterstandplaats in de binnenstad wordt ingenomen. Ook buiten de binnenstad worden 

vergunningen uitgegeven. Deze locaties worden in overleg met de gemeente bepaald. 

Aanvragen worden getoetst aan de weigeringsgronden.  
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3.4 Maatschappelijke standplaatsen 
 

Onder een maatschappelijke standplaats wordt verstaan: een plaats voor een wagen/kraam. 

Hierin worden goederen of diensten met een maatschappelijk doel aangeboden. 

 

Onder een maatschappelijk doel wordt o.a. verstaan: bevolkingsonderzoek, educatieve doelen 

en politieke partijen. Te denken is aan borstkankeronderzoek. Hiervoor moet langere tijd een 

grote locatie beschikbaar zijn.  

 

In het standplaatsen- en ventbeleid van 1998 waren maatschappelijke standplaatsen niet 

meegenomen. Dit soort standplaatsen zijn wel in gebruik genomen. Onderlinge afspraken 

zorgden voor een vergunning buiten het beleid om. Om op een goede manier mee te kunnen 

werken aan maatschappelijke doelen is de maatschappelijke standplaats geformaliseerd.  

 

Aan de maatschappelijke standplaats zijn voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder 

weergegeven. 

1. De standplaatshouder mag geen winst maken op het maatschappelijk doel. Er mogen 

geen commerciële activiteiten plaatsvinden. 

2. De looptijd van de vergunning wordt in overleg met de gemeente bepaald. 

3. De locatie van de standplaats wordt in overleg met de gemeente bepaald.  

4. Toetsing aan de weigeringsgronden vindt plaats bij elke aanvraag. 
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4 Overige bepalingen 
 

Hieronder worden de overige bepalingen genoemd. 

 

4.1 Tarieven 
 

Voor het afgeven van een vergunning worden leges in rekening gebracht. Deze verschillen per 

standplaats. De tarieven van de leges zijn terug te vinden in de Legesverordening. 

 

Voor het gebruik van de gemeentegrond wordt een vergoeding gevraagd. De tarieven hiervoor 

zijn te vinden in de verordening precariobelasting.  

 

De kosten voor het gebruik van de stroomkast zijn in de verordening precariobelasting 

opgenomen.  

 

Als een vergunning wordt aangevraagd voor een kortere periode dan in de verordening is 

opgenomen, wordt dit bedrag op de juiste manier verrekend.  

 

De tarieven worden per jaar vastgesteld.  

 

4.2 Persoonsgebonden vergunningen 
 

Een standplaatsvergunning wordt alleen aan natuurlijke (handelingsbekwame) personen 

verleend. Bij incidentele en maatschappelijke standplaatsen worden vergunningen ook verleend 

aan rechtspersonen. Een standplaatsvergunning is persoonsgebonden om handel in 

vergunningen te voorkomen. Bij incidentele en maatschappelijke standplaatsen is het risico van 

handel klein. Vaak worden incidentele en maatschappelijke standplaatsen ingenomen door een 

stichting of organisatie. Die mogelijkheid moet worden behouden.  

 

De vergunningen zijn persoonsgebonden. Dit is terug te vinden in 1:5 van de APV. De 

vergunning kan niet op rechtsopvolger overgaan. 

 

De houder van de vergunning mag zich laten vervangen. Dit mag alleen door zijn personeel in 

loondienst  of huisgenoten. Van een vervanging stelt de vergunninghouder de gemeente van te 

voren op de hoogte. 

 

4.3 Inname standplaats 
 

De standplaats moet worden ingenomen. Voorkomen moet worden dat een vergunning wordt 

aangevraagd, zodat concurrentie de standplaats niet in neemt. Leegstand van een standplaats 

wordt gehandhaafd. Wanneer de standplaats vijf maanden niet is ingenomen kan de vergunning 

worden ingetrokken. 

 

4.4 Afmeting van de standplaatsen 
 

In verband met veiligheid wordt een maximum gesteld aan de grootte van de standplaats. De 

afmeting is 5x3 m. In overleg kan een standplaats een grotere afmeting hebben. 

 

 



 

 

10 

 

4.5 Mobiliteit standplaatsen 
 

De standplaats moet worden ingenomen met een verplaatsbare verkoopgelegenheid. In 

verband met het niet permanente karakter van een standplaats mag deze ingenomen worden 

tussen 06:00 en 22:00 uur. Buiten deze uren moet de standplaats ontruimd zijn. 

Uitzonderingen met feestdagen van deze tijden zijn te vinden in de Winkeltijdenwet. 

Wagens/kramen laten verwijdering niet altijd toe. Het kan zijn dat deze tijdens de looptijd van 

de vergunning mag blijven staan. Dit is mogelijk wanneer: 

1. een incidentele, seizoen of maatschappelijke standplaats wordt ingenomen; 

2. de vergunning bestaat uit een vastgestelde termijn korter dan één jaar; 

3. wordt aangetoond dat de aard van de wagen/kraam verwijdering niet toe laat; 

4. de ruimte voldoende is om de kar te laten staan; 

5. aan de weigerings- en intrekkingsgronden (zie 2.1) is voldaan.  

 

De vergunning moet een vastgestelde termijn bevatten. Dit heeft als reden dat een standplaats 

geen permanent karakter heeft. Doordat de standplaats alleen binnen die termijn blijft staan, 

blijft het niet permanente karakter behouden.  

 

4.6 Particulier terrein 
 

Standplaatsen op particulier terrein maken deel uit van het standplaatsenbeleid. Dit blijkt uit 

5:19 APV. Aan een vergunning op particulier terrein worden voorwaarden gesteld. Deze 

worden hieronder genoemd. 

1. Het terrein moet openbaar toegankelijk zijn. 

2. De eigenaar van het terrein moet toestemming verlenen. 

3. Er moet voldaan worden aan de weigerings- en intrekkingsgronden (zie 2.1).  

4. Er moet een seizoen of incidentele standplaats worden ingenomen. 

 

Voor seizoenproducten kan een vergunning worden aangevraagd voor maximaal twee of vier 

maanden. Winterstandplaatsen worden voor twee maanden uitgegeven. Zomerstandplaatsen 

voor zes maanden. Incidentele standplaatsen worden voor zes keer twee of tien afzonderlijke 

dagen per jaar uitgegeven.  

 

4.7 Vergunningverlening 
 

Een vergunning wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de opgenomen voorwaarden. In 

bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van dit beleid. 

Bij elke aanvraag worden alle belangen zorgvuldig afgewogen. 

 

4.8 Overgangsregelingen 
 

Het is nodig om regelingen te treffen voor standplaatshouders die een vergunning hebben. De 

regelingen zijn voor vaste standplaatshouders die voor 1 januari 2012 in het bezit zijn van een 

geldige vergunning. De overgangsregeling zorgt ervoor dat de huidige standplaatshouder zo 

min mogelijk nadeel ondervindt van de wijzigingen van het beleid.  

 

De standplaatshouders wordt een nieuwe vergunning voor vijf jaar aangeboden. Dit wordt 

aangeboden wanneer het nieuwe beleid in werking treedt.  
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5 Beleid Venten 
 

Onder venten wordt verstaan: de uitoefening van kleinhandel waarbij goederen of diensten aan 

willekeurige voorbijgangers worden aangeboden, dan wel het huis- aan- huis aanbieden van 

goederen of diensten. Bij venten is het van belang dat de venter in beweging is. De venter biedt 

zijn waren telkens aan vanaf een andere plaats. Het tijdelijk stilstaan in afwachting van klanten is 

geen venten. 

 

Sinds 16 juli 2009 is venten in de gemeente Doetinchem vergunningvrij. De APV is wel van 

toepassing. Het is verboden te venten: 

1. als de openbare orde in gevaar komt; 

2. als de openbare veiligheid in gevaar komt; 

3. als de volksgezondheid in gevaar komt; 

4. als de bescherming van het milieu in het gevaar komt; 

5. op zondagen; 

6. tussen 18:00 en 9:00 uur van maandag tot en met zaterdag. 
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Bijlage I, Wettelijk kader 
 

Vergunningen zijn gebonden aan regels. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene 

plaatselijke verordening. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening 
 

De artikelen 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 gaan over vergunningen. De artikelen 5:14, 5:15, 5:16 over 

venten. De artikelen 5:17, 5:18, 5:19 en 5:20 hebben betrekking tot standplaatsen. 

Definitie standplaats 

In artikel 5:17 van de Apv staat: 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een 

openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van 

goederen of het anderszins aanbieden van goederen en diensten, gebruikmakend van 

fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Standplaatsen onderscheiden 

zicht in: 

a. vaste standplaatsen; 

b. tijdelijke standplaatsen. 

2. Onder standplaats wordt niet verstaan: 

a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef 

en onder h, van de Gemeentewet; 

b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24. 

Vergunningverlening 

In artikel 5:18 van de Apv wordt het volgende aangegeven: 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te 

hebben. 

2. Het college weigert de vergunning voor een vaste standplaats wegens strijd met het 

bestemmingsplan.  

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd, indien als 

gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente 

redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van een vergunning voor het hebben 

van een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor 

de consument ter plaatse in gevaar komt. 

 

In artikel 5:19 van de Apv staat het volgende vermeld: 

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning 

van het college standplaats wordt of is ingenomen. 

 

Artikel 1:7 van de Apv bepaalt dat: 

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing 

anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet. 

 

In artikel 1:8 van de Apv wordt het volgende aangegeven: 

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het 

belang van: 

a. de openbare orde; 
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b. de openbare veiligheid; 

c. de volksgezondheid; 

d. de bescherming van het milieu. 

Persoonsgebonden 

In artikel 1:5 van de Apv wordt het volgende aangegeven: 

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening 

anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet. 

 

Overige regelgeving 
 

Onder overige regelgeving valt de wettelijke grondslag van deze beleidsnota. Ook regelgeving 

met betrekking tot de invulling van de standplaatsen wordt genoemd. 

 

Europese Dienstenrichtlijn: 

De Dienstenrichtlijn staat het regelen van het verzorgingsniveau van de consument voor 

standplaatsen die diensten verlenen niet toe. Dit wordt beschouwd als een economische 

belemmering voor het vrij verkeer van diensten. Het blijft echter wel mogelijk om deze grond 

te hanteren voor het verkopen van goederen. De Dienstenrichtlijn is daarop niet van 

toepassing. 

 

Gemeentewet: 

De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente is gegeven in 

artikel 108 van de gemeentewet. 

 

Winkeltijdenwet: 

De winkeltijdenwet heeft betrekking op de opening van een winkel die voor het publiek 

toegankelijk is. In artikel 2 worden de openingstijden geregeld. Standplaatshouders vallen hier 

ook onder. 

 

Wet ruimtelijke ordening: 

De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer 

bestemmingsplannen vast. Hierbij wordt gekeken naar een goede ruimtelijke ordening. Deze 

regels betreffen in elk geval regels omtrent het gebruik van de grond en van de zich daar 

bevindende bouwwerken. 

 

Warenwet: 

De warenwet stelt regels omtrent hygiëne en degelijkheid van waren. De voedsel- en 

warenautoriteit ziet toe op deze regels. Dit houdt verband met etenswaar die in de 

standplaatsen aangeboden worden. 

 

Wet milieubeheer: 

Bij een mobiel verkooppunt is de wet milieubeheer van toepassing. Deze regels hebben o.a. 

betrekking op afvalscheiding. Om stankoverlast te voorkomen worden er eisen gesteld aan 

bijvoorbeeld de wijze van bakken en braden. 
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Bijlage II, Locaties 
 

De locaties van standplaatsen worden hieronder weergegeven. 

 

Locaties Doetinchem: 

 

Locatie Adres Aantal standplaatsen 

 

Buurtvoorziening Dichteren 

Winkelcentrum de Bongerd 

Buurtvoorziening de Huet 

Winkelcentrum Oosseld 

Winkelcentrum Overstegen 

Winkelcentrum Surinameplein 

Buurtvoorziening de Veentjes 

 

Seizoenstandplaats (ijs): 

Koekendaal 

Slangenburg 

 

 

Willy Brandtplein 

De Bongerd 

Slotlaan 

Zonneplein 

Houtsmastraat 

Surinamestraat 

Schouwburgplein 

 

 

Rekhemseweg 

Kasteellaan 

 

één standplaats 

twee standplaatsen 

één standplaats 

één standplaats 

twee standplaatsen  

één standplaatsen 

één standplaats 

 

 

één standplaats 

één standplaats 

 

Locaties buiten Doetinchem: 

 

Locatie Adres Aantal standplaatsen 

 

Winkelcentrum ‘t Ganderije 

Winkelconcentratie Wehl 

Buurtvoorziening nieuw Wehl 

 

Rijksweg, Gaanderen 

Grotestraat, Wehl 

Nieuw Wehlseweg 

 

 

één standplaats 

één standplaats 

één standplaats 
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Bijlage III, Veranderingen binnen locaties 
 

Binnen het nieuwe beleid zijn veranderingen doorgevoerd. Hieronder wordt aangegeven wat 

dit voor de locaties betekent. 

 

Onderstaande locaties zijn geformaliseerd en/of gehandhaafd. 

 Dichteren: 

De standplaats op Dichteren is geformaliseerd en mag vier dagen in de week 

ingenomen worden. 

 Wehl: 

De locatie in Wehl is geformaliseerd en mag drie dagen in de week worden 

ingenomen. Vanwege de markt is het niet mogelijk om de vergunning voor een 

marktdag uit te geven. Ook is er een afspraak met de kerk. Wanneer er bij de 

achterliggende kerk een dienst of andere activiteit plaatsvindt kan de standplaats niet 

ingenomen worden. Dit is ter bescherming van de openbare orde. De naam en het 

telefoonnummer van de standplaatshouder wordt aan de kerk doorgegeven. De kerk 

neemt contact op met de standplaatshouder als er een dienst of activiteit is.  

De locatie is geformaliseerd op de voorwaarde dat (vanwege de markt) maar één vaste 

standplaats gerealiseerd wordt in Wehl. Afbrokkeling van de markt moet voorkomen 

worden. Gezien het aantal inwoners in Wehl (6876) kunnen de markt en de 

standplaatshouder in hun bestaan voorzien.  

 Nieuw Wehl: 

Deze locatie blijft gehandhaafd. Door verplaatsing van de stroomkast is er een afspraak 

gemaakt met Fatima. Deze afspraak houdt in dat de stroom voor de standplaats van de 

winkel bij Fatima komt. De vergoeding voor het afnemen van stroom kan met de 

winkel geregeld worden. Voor deze standplaats worden wel precariorechten in 

rekening gebracht. 

 De Veentjes: 

In het winkelgebied de Veentjes is een nieuwe standplaatslocatie. Deze kan na 

herinrichting vier dagen in de week worden ingenomen. De supermarkt die in de 

Veentjes gelegen is maakt de locatie tot een buurtvoorziening.  

 

Op onderstaande locaties zijn veranderingen doorgevoerd die betrekking hebben op de locatie 

van de standplaats. 

 ‘t Ganderije: 

Deze standplaats gaf problemen door de plaatsing van de wagen. Deze stond voor het 

zebrapad. Dit was geen verkeersveilige situatie. De locatie van de wagen is veranderd. 

De wagen moet zo dicht mogelijk tegen de klok en haag staan. De klep staat open aan 

de kant van de winkels. 

 Surinameplein/Haareweg: 

Naar aanleiding van de onveilige verkeerssituatie wordt de Haareweg opnieuw 

ingericht. De ruimte na herinrichting laat geen twee standplaatsen toe. Eén standplaats 

wordt verwijderd. De andere standplaats wordt gesitueerd op de eerste twee 

parkeervakken. Deze liggen aan de kant van de Haareweg en de Surinameweg.  

Motie raad 

De raad vindt de hoek Mozartlaan-Varsseveldseweg geen geschikte plaats voor het innemen 

van een standplaats voor ambulante handel. Zij heeft een motie aangenomen waarbij wordt 

verzocht de standplaats Mozartlaan (hoek Mozartlaan-Varsseveldseweg) uit het 

standplaatsenbeleid 2011 te schrappen. De locatie Mozartlaan is hierdoor vervallen. Bij de 

overige locaties zijn geen veranderingen doorgevoerd. 
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Bijlage IV, Centrumaanduiding 
 

 

 

 

 

Incidentele standplaatsen die buiten dit gebied aangevraagd, worden moeten een duidelijke 

plaatsomschrijving bevatten. 
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Bijlage V, Beleid 1998 
 

STANDPLAATSEN- EN VENT-BELEID       1998 

 

Het huidige standplaatsen- en ventbeleid is een herziening van het beleid dat in september 

1997 is vastgesteld en in werking is getreden op 1 januari 1998. Deze beleidswijziging is nodig 

omdat de huidige beleidslijn op een aantal aspecten niet voldoet aan de wensen van de praktijk. 

Ook is het gewenst enkele redactionele wijzigingen in het beleid aan te brengen alsmede de 

notitie te actualiseren. 

 

Regulering van het innemen van standplaatsen en het venten met goederen is nodig omdat het 

inwonertal van Doetinchem stijgt waardoor de druk op het gebruik van de openbare ruimten 

in deze gemeente toeneemt. Deze noodzaak tot regulering wordt ook ingegeven door de 

toename van de verkeersintensiteit en de blijvende zorg voor het behoud voor de leefbaarheid 

in woonomgeving. 

 

In het huidige beleid is daarom de ruimte voor het gebruik van de standplaatsen afgebakend 

door standplaatslocaties te koppelen aan winkelconcentraties. Daarnaast wordt het aantal te 

verlenen ventvergunningen beperkt en stelt het beleid duidelijke voorwaarden waarvan het 

venten en een standplaats moet voldoen. 

 

Status 

Het venten met goederen en het innemen van een standplaats zijn vormen van straathandel. 

Op basis van artikel 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot het stellen van 

regels, omdat bij de straathandel de aspecten van openbare orde, welstand, veiligheid en het 

voorzieningenniveau binnen de gemeente aan de orde zijn. 

 

Verzoeken voor het venten met goederen en het innemen van standplaatsen mogen daarom 

niet worden geweigerd ter bescherming van de marktpositie van gevestigde winkelnering. 

 

Het beperken van het aantal af te geven standplaatsvergunningen om de gevestigde winkeliers 

tegen concurrentie van standplaatshouders te vrijwaren, is dus niet toegestaan. Het reguleren 

van de concurrentieverhoudingen wordt binnen dit kader niet tot de belangen van de 

gemeente gerekend. 

 

In de artikelen 5.2.2 en 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordeningen (zie bijlage 1) zijn de 

criteria voor het venten en het innemen van een standplaats in de gemeente Doetinchem 

vastgelegd. Ter uitvoering van deze artikelen hanteren wij de hierna omschreven beleidsregel. 

 

Begripsomschrijvingen 

 

Onder venten met goederen wordt verstaan: de uitoefening van handel, waarbij de goederen 

aan willekeurige voorbijgangers worden aangeboden, dan wel het huis aan huis aanbieden van 

goederen, dan wel het aanbieden van diensten. 

 

Onder het innemen van een standplaats wordt verstaan het te koop aanbieden van goederen 

vanaf een en dezelfde plaats, al dan niet gebruik makend van fysieke hulpmiddelen als een 

kraam of een aanhangwagen, in de openbare ruimte. 
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Het onderscheid tussen venten en het innemen van een standplaats, betreft de periode welke 

goederen/diensten vanaf dezelfde plaats op straat worden aangeboden aan willekeurige 

voorbijgangers. 

 

Volgens de Hoge Raad geldt, wil er sprake zijn van venten, een verbod tot het aanbieden vanaf 

een vaste plaats. De venter moet, wanneer hij zijn waren aanbiedt, dit voortdurend vanaf een 

andere plaats doen, tenzij hij zijn clientèle aan het bedienen is. Het tijdelijk stilstaan in 

afwachting van klanten is in strijd met het begrip venten. 

 

Hoewel de handelwijze bij het houden van een verkoopaktie in veel opzichten overeenkomt 

met het venten van goederen, zijn hiervoor geen bepalingen in deze beleidsnotitie opgenomen. 

Onder een verkoopaktie wordt verstaan: het huis-aan-huis verkopen van een bepaald produkt, 

waarvan de netto-opbrengst ten goede komt aan een niet-commercieel doel. Daartoe 

ingediende verzoeken zullen daarom worden behandeld als geldinzamelingen. 

 

Op grond van artikel 5.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening (zie bijlage I) is hiervoor 

een vergunning vereist. De vergunningen worden zoveel mogelijk verspreid over de ‘ vrije 

perioden’ die in het door het centraal bureau fondsenwerving opgesteld collecte-rooster zijn 

aangegeven. Vergunningen worden uitsluitend verleend aan instellingen. 

 

De uitzondering 

Voor verspreiding van gedrukte stukken door venten is op grond van artikel 7 eerste lid van 

de grondwet vooraf geen verlof nodig. Indien voor het aanbieden van deze stukken een 

standplaats moet worden ingenomen, is voor de standplaats een vergunning vereist. 

 

Voor de beoordeling van verzoeken om standplaatsen voor het verspreiden van gedrukte 

stukken zijn slechts de weigeringsgronden van 5.2.3, zesde lid van de Algemene plaatselijke 

verordening van toepassing (openbare orde; het voorkopen of beperken van overlast, de 

verkeersvrijheid of –veiligheid en bedreiging voor het bestaande voorzieningenniveau). 

 

Het venten met gedrukte stukken is slechts dan aan een vergunning genbonden, als de uit te 

reiken stukken niet als zelfstandige middelen van bekendmaking kunnen worden beschouwd. 

Als er sprake is van een combinatie van een uiting van gedachte of gevoelens, waarbij voor dit 

middel tot uiting daarvan een vergoeding wordt gevraagd die niet in verhouding staat met de 

kostprijs ervan, is voor deze handelwijze een vergunning vereist. Als de opbrengst ten goede 

komt aan een ‘ goed doel’, dan is er sprake van een inzameling waarvoor een 

collectevergunning is vereist. Indien de verkoop een commercieel karakter draagt, is een 

ventvergunning vereist. 

 

Bij een verzoek om vergunning moet de afbakening tussen het commerciële- en het 

charitatieve deel van de opbrengst duidelijk worden aangegeven. 

 

HET VENTEN MET GOEDEREN 

 

 

 

De beleidsregel 

Een verzoek om een ventvergunning toetsen wij aan de gronden zoals deze in de artikel 5.2.2, 

lid 3 van de algemene plaatselijke verordening zijn omschreven (de openbare orde; het 
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voorkomen of beperken van overlast, de verkeersvrijheid of –veiligheid en bedreiging voor het 

bestaande voorzieningenniveau). 

 

Omwille van openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast en de verkeersvrijheid 

en –veiligheid wordt het venten op doorgaande wegen en in voetgangersgebieden uitgesloten. 

 

Het venten is alleen toegestaan op werkdagen van 9:00 tot 19:00 uur. 

 

Het venten met de voor directe consumptie gerede produkten is ook op zondag toegestaan. 

 

Maximaal aantal vergunningen 

 

Jaarvergunningen 

Per wijk verlenen wij uit de aangewezen branches maximaal vier ventvergunningen die geldig 

zijn voor een kalenderjaar. De vergunning wordt uitsluitend verleend aan een natuurlijk 

persoon en is niet overdraagbaar. De aangewezen branches en de daarvoor gehanteerde wijk- 

indeling staan vermeld op bijlage III welk aan deze notitie is toegevoegd. 

 

Incidentele ventvergunningen 

Naast jaar-ventvergunningen zullen wij ook incidentele ventvergunningen toestaan. Ook wel 

dag- ventvergunningen genoemd. Verzoeken om deze vergunningen worden alleen toegekend 

als het venten plaatsvindt in een wijk waar nog niet met goederen uit diezelfde branche wordt 

gevent. 

Een verzoek om een incidentele ventvergunning wordt schriftelijk ingediend. Wij kunnen 

daarop een uitzondering maken voor goederen die snel aan bederf onderhevig zijn. 

Een incidentele ventvergunning wordt per ondernemer voor ten hoogste zes dagen per jaar 

verleend. 

 

HET INNEMEN VAN EEN STANDPLAATS 

 

De beleidsregel 

Een verzoek om een standplaatsvergunning toetsen wij aan de gronden zoals deze in de artikel 

5.2.3, lid 6 van de Algemene plaatselijke verordening zijn omschreven (de openbare orde, het 

voorkomen of beperken van overlast, de bescherming van het uiterlijk aanzien van de 

omgeving, de verkeersvrijheid of –veiligheid, de bedreiging voor het bestaande voorzieningen 

niveau en het geldende bestemmingsplan). Op grond van deze criteria worden standplaatsen 

alleen toegestaan op locaties die daarvoor specifiek zijn aangewezen en ingericht. Deze locaties 

bevinden zich uitsluitend in de directe omgeving van een winkelconcentratie of –centrum. Bij 

festiviteiten evenementen of andere bijzondere dagen kan hiervan worden afgeweken. 

(incidentele standplaatsen) 

 

Bij de inrichting van de standplaatslokatie is rekening gehouden dat de verkoopwagen c.q. –

kraam zo weinig mogelijk afbreuk doet aan de omgeving. In een omgeving met winkels zal de 

aanwezigheid van een standplaats het uiterlijk aanzien van de omgeving of straatbeeld minder 

verstoren dan in of in de nabijheid van een woonomgeving. Ook de verkeersveiligheid is 

hierdoor beter gewaarborgd. 

 

Een permanente locatie voor standplaatsen is in het stadscentrum niet gewenst. De beperkte 

openbare ruimte en het frequente gebruik daarvan door diverse belangengroepen, laat het niet 

toe dat daarvan een ruimte van welke omvang dan ook permanent wordt gebruikt door 
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ambulante handel. In verband met dit bijzondere karakter van het standscentrum wordt het 

innemen van een standplaats slechts toegestaan voor de verkoop van consumptie- ijs en zelf 

vervaardigde sierraden. 

De reden waarom wij voor deze twee branches een uitzondering maken is omdat consumptie-

ijs een seizoenprodukt is waarmee een wezenlijke bijdrage kan worden geleverd aan het 

toerisme in Doetinchem. 

Wij verlenen hiervoor ten hoogste vier standplaatsvergunningen, geldig voor een kalenderjaar. 

Met betrekking tot zelfvervaardigde voorwerpen hanteren wij het uitgangspunt dat de 

standplaats door het ter plaatse vervaardigen van de produkten een bijdrage levert aan de 

verlevendiging van het stadscentrum. 

Deze standplaatsen mogen alleen op de dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen worden 

ingenomen. Hiervan kan bij bijzondere evenementen in het standscentrum worden afgeweken. 

De vergunningen worden voor een periode van maximaal drie maanden per jaar verleend; zo 

mogelijk bij toebeurt. 

 

De locaties waarvoor deze uitzonderingen worden gemaakt zijn: 

 Hamburgerstraat, nabij het kruispunt bij de Raadhuisstraat; (consuptie-ijs); 

 Hamburgerstraat, nabij het Simonsplein; (consumptie-ijs); 

 Rekhemseweg, nabij recreatiepark de Koekendaal; (consumptie-ijs); 

 Kasteellaan, nabij kasteel de Slangenburg; (concumptie-ijs); 

 Hamburgerstraat, voor de Hema; (sierraden); 

 Dr. Huber Noodtstraat, nabij de Veentjes (sierraden). 

 

Per winkelconcentratie is het maximaal aantal standplaatsen vastgesteld. De verdeling daarvan 

is weergegeven in bijlage II. 

 

Bij de winkelconcentratie aan de Bilderdijkstraat is geen standplaats-locatie mogelijk. De 

fysieke ruimte rondom de winkels aldaar is daarvoor te beperkt. 

 

Maximaal aantal vergunningen 

Per aangewezen standplaatslokatie verlenen wij ten hoogste vier vergunningen die gelden voor 

een kalenderjaar. Een standplaatsvergunning geldt voor ten hoogste vier dagen per week en 

wordt uitsluitend verleend aan een natuurlijke persoon. De vergunning is niet overdraagbaar. 

De standplaats wordt, met uitzondering van de voor directe consumptie gereden produkten, 

uitsluitend op werkdagen ingenomen. De bepalingen in de Winkeltijdenwet zijn ook hier van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat tussen 22:00 en 8:00 uur de 

standplaatslokatie moet zijn ontruimd. 

 

Voorzover en binnen de aangewezen locaties voldoende ruimte is verlenen wij voor een 

periode van maximaal twee kalendermaanden per jaar een standplaatsvergunning voor 

specifiek seizoensgebonden produkten. 

Per ondernemer of instelling verlenen wij per jaar voor ten hoogste zes perioden van maximaal 

twee dagen een incidentele standplaatsvergunning. 

 

Overgangsbepalingen 

Ingevolge de herziening van het standplaatsenbeleid zoals dat in werking is getreden op 1 

januari 1998 voldeed een aantal van de standplaatsen niet meer aan de gestelde criteria. Deze 

standplaatsen zijn ingepast in het nieuwe beleid. Voor locaties die niet strookten met het 

beleid van 1998 en waarvoor geen aanleiding was tot onmiddellijke aanpassing geld een 
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overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2003. Deze overgangstermijn blijft in het huidige beleid 

voor die gevallen ongewijzigd. 

 

Op grond van het huidige beleid is het mogelijk een standplaats in te nemen voor een periode 

van maximaal vier dagen per week, met dien verstande dat de standplaats niet mag worden 

ingenomen van 22:00 tot 8:00 uur. Dit betreft een verruiming ten opzichte van het beleid van 

1998. Verleende vergunningen op grond van het oude standplaatsenbeleid behouden de 

geldigheid tot het moment dat door tijdsverloop de beschikking komt te vervallen ofwel totdat 

op basis van dit nieuwe beleid is beschikt op de aanvraag voor een nieuwe 

standplaatsvergunning. 

 

Verkoopinrichtingen die permanent in gebruik worden genomen, worden aangemerkt als 

bouwwerk waarvoor op grond van de woningwet een bouwvergunning is vereist. Op grond 

van artikel 5.2.3 vijfde lid is dit beleid hierop niet van toepassing. Voor deze standplaatsen 

zullen de op de wet ruimtelijke ordening en de woningwet gebaseerde procedures worden 

toegepast. 
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Voor u ligt het Stedenbouwkundig Plan voor 

een nieuwe woonwijk in Doetinchem: Wijnber-

gen (Het Westen en Het Midden). Het plan is 

tot stand gekomen in overleg met vertegen-

woordigers van de gemeente en de opdracht-

gevers. 

Dit heeft geleid tot een dynamisch proces, 

maar ook tot een hoogwaardig ontwerp voor 

een aantrekkelijke en gedifferentieerde woon-

wijk.

Het Stedenbouwkundig Plan van Wijnbergen is 

gebaseerd op de aanwezige landschappelijke 

kwaliteiten van de locatie, welke zorgen voor 

een groen raamwerk waarbinnen vier onder-

scheiden buurten hun plek hebben gekregen. 

Elke buurt heeft zijn eigen identiteit. In totaal 

omvat het plan circa 740 woningen.
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Stedenbouwkundig plan



De ideeën voor de ontwikkeling van een 

nieuwe uitbreiding aan de zuidzijde van Doe-

tinchem in het gebied Wijnbergen zijn al van 

enige tijd geleden. In 1999 is het globaal be-

stemmingsplan Wijnbergen Woongebied door 

de gemeente vastgesteld. Het bestemmings-

plan definieert drie deelgebieden met elk een 

eigen karakter.

- Wijnbergen Het Oosten;

- Wijnbergen Het Midden;

- Wijnbergen Het Westen.

Kenmerkend voor Wijnbergen is dat de Kap-

perskolk, onderdeel van de Ecologische Verbin-

dingszone, het gebied doorsnijdt.  

Het ontwerpproces van de nieuwe woonwijk Wijn-

bergen is vervolgens in 2000 gestart. Langs uiteinde-

lijk drie sporen: 

Ontwerpproces voor Het Oosten;1. 

Ontwerpproces voor Het Midden en Het Westen 2. 

gezamenlijk;

Ontwerpproces voor de inrichting van de ecologi-3. 

sche verbindingszone Kapperskolk.

Het Stedenbouwkundig Plan voor Het Oosten en het 

werkplan Kapperskolk zijn in juni 2007 door het col-

lege vastgesteld.

Dit Stedenbouwkundig Plan gaat over de deelge-

bieden Het Midden en Het Westen. Een plan voor 

beide gebieden gezamenlijk omdat de onderlinge 

verbondenheid groot is en borging van de samen-

hang door een integraal ontwerp wenselijk is.

1.1 INITIËREN ONTWIKKELING 
 WIJNBERGEN

Op 7 oktober 1999 zijn het globaal bestemmingsplan 

en het beeldkwaliteitplan Wijnbergen Woongebied 

door de raad vastgesteld. De beide documenten be-

vatten de uitgangspunten en randvoorwaarden voor 

het Stedenbouwkundig Plan Wijnbergen Het Midden 

en Het Westen. De belangrijkste zijn:

• 700-900 woningen (maximaal 10% gestapeld);

• Wijkondersteunende voorzieningen;

• Wijk met tuindorpachtig karakter (Studie naar 

nieuwe woonlocaties Doetinchem, 19 februari 1998);

• Het gebied wordt ruimtelijk ingedeeld door een 

groenstructuur;

• Het glooiende landschap is waardevol en krijgt een 

nadrukkelijke rol in de nieuwe ontwikkeling;

• Kapperskolk en Wijnbergse Loopgraaf zijn ken-

merkende openbare ruimtes (Studie naar nieuwe 

woonlocaties Doetinchem, 19 februari 1998).

De Oude Doetinchemseweg:

• Oude Doetinchemseweg krijgt een landelijk karak-

ter, door het behoud van bestaande woonbebou-

wing en beplanting en het aanbrengen van nieuwe 

landschapselementen;

1 INLEIDING
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• Menging van voorzieningen (/woningen);

• Centrale ontmoetingsplek (‘hart van de wijk’);

• Streven naar realisatie van voorzieningen met de 

volgende functies:

Onderwijs, bv. tijdelijke schoolwoningen  -

(opvang pieksituatie) en/of instroompunt voor 

leerlingen in de onderbouw;

Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, en buiten- -

schoolse opvang;

Sociaal cultureel centrum (wijkruimte); -

• Minimale ruimtebehoefte 4000 m2 en maximaal 

5500 m2;

• Verbinding van het Multifunctioneel Centrum met 

de educatieve waarde van de ecologische zone;

1.2 TOTSTANDKOMINGSPROCES

Na selectie van een stedenbouwkundig bureau via 

een prijsvraag is in juli 2003 het eerste ontwerp voor 

het Stedenbouwkundig Plan Wijnbergen Het Midden 

en Het Westen gepresenteerd. In de periode daarna 

is het ontwerp aangepast en uitgewerkt in overleg 

met de gemeente en ontwikkelaars. De daaruit voort-

• De Oude Doetinchemseweg zal worden geïnte-

greerd in een groene ruimte;

• Hoven integreren in een groene ruimte. 

Het Westen:

• Zakelijk en efficiënt van opzet;

• Het verschil tussen hoge en lage delen trachten te 

accentueren (via verkaveling en bebouwing);

• Groen beperkt zich tot voornamelijk straatgroen 

(formele inrichting);

• Optimale auto-toegankelijkheid en parkeergelegen-

heid;

• Maatregelen voor geluidshinder van Europaweg 

noodzakelijk.

Het Midden:

• Gericht op Kapperskolk of Oude Doetinchemse-

weg;

• Groene sfeer door hagen en straatbomen.

Multifunctioneel Centrum:

• Het Multifunctioneel Centrum zal op het knooppunt 

komen te liggen van twee belangrijke langzaamver-

keersroutes;
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vloeiende stedenbouwkundige schets is op 5 oktober 

2004 door het college vastgesteld als basis voor de 

uitwerking tot een stedenbouwkundig plan onder een 

aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden had-

den bijvoorbeeld betrekking op de inpassing van de 

Oude Doetinchemseweg. 

Inpassing van deze randvoorwaarden – samen met 

de uitgangspunten uit het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitplan - in de stedenbouwkundige opzet 

bleek zeer lastig. In 2005 valt dan ook het besluit om 

het oude ontwerp te verlaten en met een nieuw ont-

werp te beginnen. De herstart vindt in 2006 plaats met 

een knelpuntenanalyse van de plansupervisor. Via een 

aantal tekensessies met de gemeente, plansupervisor, 

projectontwikkelaars en ons bureau Wissing - waarin 

verschillende varianten de revue passeren - wordt 

in 2007 in de stuurgroep een nieuw schetsontwerp 

vastgesteld. Het ontwerp houdt rekening met het 

inmiddels in juni 2007 vastgestelde Stedenbouw-

kundige Plan voor Het Oosten en het tegelijkertijd 

vastgestelde werkplan Kapperskolk.

Het schetsontwerp vormt de basis van voorliggend 

Stedenbouwkundig Plan.

1 INLEIDING
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Het totale gebied Wijnbergen wordt verdeeld 

in drie deelgebieden, Het Oosten, Het Midden 

en Het Westen. Het Oosten is een separate 

ontwikkeling. Het voorliggende Stedenbouw-

kundig Plan gaat over de deelgebieden Het 

Midden en Het Westen. 

2.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED

Wijnbergen heeft nu een landelijk karakter dat 

grotendeels bestaat uit open landelijk gebied, 

omzoomd met lintbebouwing en bedrijfsbebouwing. 

Karakteristiek zijn het licht glooiende hoogteverloop, 

en een zone met daarin een voormalige Oude IJssel-

tak, genaamd de Kapperskolk. Dit landschappelijke 

relict doorkruist het gebied Wijnbergen en verdeeld 

het gebied in 2 stukken. De Kapperskolk vormt een 

rechtstreekse ecologische verbinding tussen de 

Oude IJssel aan de oostkant van het plangebied en 

het Canadapark aan de noordkant ervan. 

Het glooiende landschap zorgt binnen het plan-

gebied voor opvallende hoogteverschillen. Het 

glooiend terrein met weilanden en akkers kent hoog-

teverschillen van circa 5 meter. Het water van de Kap-

perskolk is lager gelegen en is sfeervol verscholen, 

ingebed door opgaand groen. Naast de Kapperskolk 

vormt de Wijnbergse Loopgraaf een groene verbin-

ding aan de westzijde. Deze twee groene verbin-

dingen bieden een groen casco aan het plangebied 

voor Het Midden en Het Westen. 

Verder is de Oude Doetinchemseweg, die dwars door 

2 PLANGEBIED
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2 PLANGEBIED
het plangebied loopt en Het Midden en Het Westen 

scheidt, een herkenbaar element en was oorspronkelijke 

de verbindingsweg tussen Doetinchem en Bergh. Aan 

deze landweg ligt een aantal bestaande boerderijen.

Diagonaal door het plangebied loopt bovengronds 

een hoogspanningsleiding. Deze kan met de voorge-

stane ontwikkeling niet in de huidige vorm worden ge-

handhaafd, maar zal ondergronds in het plan moeten 

worden opgenomen.

Het Midden en Het Westen (verder te noemen Wijn-

bergen) wordt begrensd door landelijke en stedelijke 

zones. 

• De Noordrand wordt gevormd door de Vancou-

verstraat. De doorsnijding van het plangebied aan 

de noordzijde door de Kapperskolk / Ecologische 

verbindingszone (EVZ) zorgt voor de grens voor 

het grootste deel van het plangebied. 

• De Oostrand wordt geheel gevormd door de Kap-

perskolk. Dit is een groene zone met verscholen 

water waarvan de oevers deels dicht begroeid zijn.

• De Zuidrand wordt gevormd door het bedrijventer-

rein Wijnbergen. De bedrijven worden ontsloten aan 

de zijde van het plangebied vanaf de Doetinchemse-

weg, maar oriënteren zich op de Bedrijvenweg en 

Aantakkingen op huidige 
verkeersstructuur

Bestaande kwaliteiten

liggen dus met hun achterkant naar het plangebied.

• De Westrand wordt bepaald door de Europaweg. 

Deze ontsluitingsweg zorgt voor een goede ver-

binding met de A18 en het centrum van Doe-

tinchem. In de toekomst zal deze weg verbreed 

worden en zal geluidshinder moeten worden tegen 

gegaan. Aan de andere zijde van de Europaweg 

ligt de recent ontwikkelde woonwijk Dichteren.

De nieuwe ontwikkeling kan op drie punten aan de 

huidige verkeersstructuur gekoppeld worden. De 

rotonde op de Europaweg geeft toegang tot Het 

Westen en de twee rotondes op de Bedrijvenweg ont-

sluiten via de Doetinchemseweg het zuidelijk deel van 

Wijnbergen en daarmee Het Westen en Het Midden. 

De Oude Doetinchemseweg loopt dwars door het 

plan. Omdat de landschappelijke kwaliteiten behou-

den moeten blijven (uitgangspunt uit het bestem-

mingsplan, zie ook paragraaf 1.1), is extra autoverkeer 

op deze landweg ongewenst. 

Voor de ontwikkeling van Wijnbergen zijn de bestaan-

de karakteristieken de kwaliteitsdragers, zodat de 

nieuwe woonwijk als vanzelfsprekend in de bestaande 

situatie wordt gepast. Vanuit de landschappelijke en 

cultuurhistorische ondergrond zijn dit het glooiende 

landschap, de Kapperskolk en de Oude Doetinchem-

seweg. 
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Groene omlijsting met glooiend landschap Groene slenken

Oude Doetinchemse weg Entree



In hoofdzaak bouwt het plan voort op een aantal 

bestaande kenmerken in het plangebied. 

Aan de rand vormt de ecologische zone Kapperskolk 

een belangrijke kwaliteitscomponent. De weidse 

groene ruimte van de Kapperskolk geeft Wijnbergen 

aan de oostzijde direct een landschappelijk karakter. 

Samen met de Wijnbergse Loopgraaf aan de west-

zijde vormt de Kapperskolk een groene omlijsting 

voor het plangebied. 

Binnen het plangebied wordt het licht glooiend 

landschap geaccentueerd. De hoogteverschillen aan 

weerszijden van de Oude Doetinchemseweg worden 

gedramatiseerd door het toevoegen van nieuwe 

groene noordzuid verbindingen evenwijdig aan de 

hoogtelijnen, “Groene slenken”. Deze nieuwe slen-

ken zorgen samen met de groene omlijsting van de 

Kapperskolk en de Wijnbergse loopgraaf voor een 

groen raamwerk. 

3.1 CONCEPT

Door het gebruiken en integreren van de be-

langrijke kwaliteitdragers van de locatie komt 

de nieuwe woonwijk Wijnbergen als vanzelf-

sprekend in zijn omgeving te liggen. 

De aanwezige landschappelijke kwaliteiten zijn 

de dragers van het planconcept, waardoor wo-

nen in Wijnbergen is te kwalificeren als wonen 

in of aan het landschap. 
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Vier buurten Centraal knooppunt
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Stedenbouwkundig plan
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3.2 GROENE RAAMWERK

Het groene raamwerk vormt de drager van het plan 

en bestaat uit verschillende groene ruimten van 

grote en minder grote ecologische waarde. Binnen 

dit groene raamwerk worden verschillende functies 

opgenomen, maar de voornaamste functie is de 

landschappelijke kwaliteit van de bestaande situ-

atie in de nieuwe wijk Wijnbergen te integreren. Het 

groene raamwerk maakt van Wijnbergen een bijzon-

dere wijk binnen Doetinchem. De neutrale inrichting 

van de openbare ruimte ondersteunt het beeld van 

van het groene raamwerk en zorgt voor samenhang 

binnen de wijk.

Binnen dit raamwerk ontstaan drie zones, Het Wes-

ten, de Oude Doetinchemseweg en Het Midden. De 

Oude Doetinchemseweg met historische bebouwing 

en beplantingsgroepen wordt in het plan geïnte-

greerd en het landelijk karakter is leidraad voor de 

nieuwe ontwikkelingen rondom de Oude Doetin-

chemseweg. 

Het groene raamwerk maakt dat het plan een natuur-

lijke ligging in de bestaande situatie krijgt. Daarnaast 

wordt Wijnbergen functioneel gekoppeld aan de 

omgeving door de verschillende aantakkingen op de 

bestaande verkeersstructuur. De entree aan de west-

zijde vanaf de Europaweg is de hoofdontsluiting voor 

de westelijke buurten. Deze prominente rol wordt 

geaccentueerd door de entree te verbreden tot een 

groene ruimte, waarmee de landschappelijkheid van 

het plan hier al zichtbaar wordt. Daarnaast zorgt deze 

ruimte voor een verdeling van de zone Het Westen 

in twee kleinere buurten. Samen met de zones Oude 

Doetinchemseweg en Het Midden ontstaan daarmee 

binnen het raamwerk vier buurten van een bevatbare 

schaal. In het groene raamwerk, op de grens tussen 

de buurten en de Kapperskolk, ligt het Multifunctio-

neel centrum als centraal knooppunt in de wijk ook 

voor de buurt Het Oosten.  
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KAPPERSKOLK
WIJNBERGSE 

LOOPGRAAF

GROENE SLENKEN

Het groene raamwerk

Hoogteverschil in het terrein Boerderij aan de Oude Doetinchemseweg



INHOUD
Kapperskolk

De Kapperskolk is de grootste ruimte en daarnaast 

een bestaand landschappelijk relict met grote eco-

logische waarde. De huidige situatie wordt ingepast 

en uitgebreid tot een hoogwaardige en duurzame 

Ecologische Verbindingszone dwars door de wijk. 

Hiervoor is een inrichtingsvisie opgesteld. Deze is 

vertaald in in een concreet werkplan voor de inrich-

ting en beheer van de Kapperskolk. De inrichting be-

staat uit water, verschillende ruigtes van gras en bos-

schages. De Kapperskolk heeft in de eerste plaats 

een ecologische functie en is waar het kan toegan-

kelijk voor langzaam verkeer. Door de werkgroep 

Kapperskolk is besloten dat de Kapperskolk vanuit 

Het Oosten toegankelijk is en vanaf het plangebied 

Wijnbergen Het Westen en Het Midden niet.

Wijnbergse Loopgraaf

De Wijnbergse Loopgraaf heeft in de huidige situ-

atie een beperkte ecologische waarde, maar door 

aanpassing en uitbreiding kan dit vergroot worden. 

In het bestemmingsplan is aangegeven dat er 

maatregelen nodig zijn om de geluidshinder van de 

Europaweg tegen te gaan (zie ook paragraaf 1.1). 

Daarvoor wordt in deze zone een geluidswal opge-

richt. De vormgeving van deze wal vergroot tevens 

de landschappelijke kwaliteit van de Loopgraaf.

Groene Slenken

De Groene slenken markeren de zone van de Oude 

Doetinchemseweg en accentueren het hoogtever-

schil van dit plateau en de omgeving. De slenken 

sluiten aan op de landschappelijke kwaliteiten van 

de Kapperskolk. Het gecultiveerde karakter van deze 

zones komt tot uiting in de strakke taluds, die de 

hoogteverschillen dramatiseren. Tevens vervullen de 

Groene slenken een centrale rol in de afwatering. 

De wijkentree van de Europaweg is met zijn aanslui-

tende groene ruimte ook onderdeel van het groene 

raamwerk. Deze ruimte wordt vormgegeven als een 

superwadi waar over dijkjes de woningen aan de 

overzijde worden ontsloten. 
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Doorzicht naar de Kapperskolk

Wijnbergse Loopgraaf
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3.3 ONTSLUITINGSSTRUCTUUR 

Voor de ontsluiting van Wijnbergen wordt er op drie 

plaatsen aangetakt op de belangrijke stadsontslui-

tingswegen, de Europaweg en de Bedrijvenweg. De 

Europaweg is een belangrijke uitvalsweg en staat 

in directe verbinding met de autosnelweg A18. De 

Bedrijvenweg maakt deel uit van een doorgaande 

verkeersverbinding tussen de Terborgseweg en de 

Europaweg. De Europaweg en de Bedrijvenweg ver-

vullen een belangrijke verkeersfunctie in het ontslui-

ten van Doetinchem op de regio en in het verbinden 

van de woon- en werkgebieden. 

De Oude Doetinchemseweg, dwars door het plange-

bied, is een belangrijke route voor het langzaam ver-

keer en wordt niet gebruikt voor de auto-ontsluiting, 

enkele huizen uitgezonderd.

Auto

Drie bestaande rotondes maken de aantakking op 

de bestaande verkeersstructuur mogelijk. Voor de 

ontsluiting van Het Westen wordt er gebruik ge-

maakt van twee van deze rotondes, vanaf de Europa-

weg en de westelijke rotonde kruising Bedrijvenweg 

- Transportweg. De rotonde op de Europaweg is het 

belangrijkst. Van hieruit wordt het verkeer verdeeld 

naar Het Westen Noord en Zuid over woonstraten. 

Voor Het Midden vindt de ontsluiting plaats vanaf 

beide rotondes op de Bedrijvenweg die gekoppeld 

worden door de Doetinchemseweg. Van hieruit 

zijn er verschillende toegangen naar Het Midden. 

De straten langs de Groene slenken in zowel Het 

Westen als Het Midden ontsluiten ook de buurt de 
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Oude Doetinchemseweg. De noordelijke punt in het 

plangebied wordt ontsloten via de Vancouverstraat.

De verkeersstructuur is zo vormgegeven dat sluip-

verkeer door de wijk zoveel mogelijk wordt tegen-

gegaan. De Oude Doetinchemseweg vormt daarbij 

de scheiding tussen het oostelijke en westelijke deel 

van het plan. Om sluipverkeer door de wijk tegen 

te gaan komt er ter hoogte van de kruising met het 

doorgaande fietspad (tussen huisnummer 21 en de 

fietsverbinding) een knip in de weg, door middel van 

een verzinkbare paal.

Ontsluiting via de Vancouverstraat
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Binnen de verkeersstructuur is geen sprake van een 

duidelijke hiërarchie. Alle straten vallen binnen de 

30 kilometerzone en zijn gelijk in maatvoering en 

materialisering. De koppeling van de straten aan 

onder andere de Groene slenken zorgt ervoor dat 

het groene raamwerk beleefbaar is.

Parkeren 

De doelstelling is om het parkeren waar mogelijk op 

eigen terrein te realiseren en waar dit niet mogelijk 

is, het op een goede manier te integreren in het 

straatbeeld. Het uitgangspunt daarbij is dat de par-

keerplaatsen zich maar aan één zijde van de straat 

bevinden en onderbroken worden door bomen die 

de straat begeleiden. Waar mogelijk zijn het lang-

sparkeerplaatsen, maar in de deelgebieden Het 

Westen Noord en Het Westen Zuid zijn het vanwege 

de vele rijwoningen en hoge dichtheid in de meeste 

woonstraten haaksparkeerplaatsen. 

In de buurt Het Midden wordt er naast parkeren op 

eigen terrein en in parkeerkoffers achter de wonin-

gen, ook op straat geparkeerd in langsparkeervak-

ken.

Gezien het landelijke karakter van de buurt Oude 

Doetinchemseweg wordt hier het parkeren uit het 

zicht opgelost door middel van parkeren op eigen 

terrein en gemeenschappelijke parkeerkoffers. 

Meer gedetailleerde informatie over het parkeren 

en de gehanteerde parkeernorm is te vinden in § 4.7 

Parkeren.

Parkeren
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Fietser

Gelet op de ligging van Wijnbergen ten opzichte van 

de meest belangrijke voorzieningen in de gemeente 

wordt sterk ingezet op het gebruik van de fiets. 

Wijnbergen wordt door twee hoofdfietsverbindingen 

direct aangesloten op het aanliggende fietsnetwerk. 

Via de Oude Doetinchemseweg krijgt Wijnbergen in 

noordzuid richting een aansluiting op de Dichterse-

weg, via de Vancouverstraat en de tunnel onder het 

spoor, en ontsluiting op het centrum. Een andere 

route is via de Vancouverstraat - Europaweg en dan 

na het spoor via de fietserstunnel de Dichterseweg 

op. In oostwestelijke richting ontsluit de nieuwe 

fietsroute de westelijk gelegen woonwijken en zorgt 

voor een directe route naar de NS halte De Huet. 

De aanleg van een fiets- / voetgangersbrug over de 

Kapperskolk zorgt voor de verbinding met de zuid-

oostelijk gelegen woon- en werkgebieden.

Voetganger

Naast alle trottoirs langs de woonstraten en de 

fietsroutes zijn er voor de voetganger ook dwarsver-

banden door de buurten heen. In zowel Het Westen 

Noord, Zuid als Het Midden verbindt een voetgan-

gersverbinding groene ruimtes en speelplekken aan 

elkaar. Binnen de buurt Oude Doetinchemseweg zijn 

er verschillende koppelingen tussen de buurten aan 

beide zijden. 

Daarnaast komt er over de Ecologische Verbindings-

zone een voetgangersbrug naar Het Oosten. 

Fietser

Voetganger



3.4 BUURTEN

De vier buurten krijgen allemaal hun eigen identiteit, 

door de ligging in het plangebied en daarmee de 

landschappelijke kwaliteiten van de zones. Hiermee 

samen hangt ook de verdeling van woningtypes per 

buurt en de ontsluitingsprincipes. 

Oude Doetinchemseweg

De buurt Oude Doetinchemseweg ligt centraal in 

de wijk en bouwt voort op het bestaande landelijke 

karakter van de landweg. De verkaveling sluit aan op 

de huidige bebouwingsstructuur (agrarisch gebruik, 

afwisselende en open verkaveling, boerderijen). Als 

referentie voor de verkaveling is gekozen voor het 

boerenerf. Een boerenerf is een begrensd stuk grond 

waarop de boerderij of het woonhuis staat, met 

daarachter een diversiteit aan gebouwen als schuren, 

stallen en een hooischuur. 

Het principe van de boerenerf wordt vertaald in een 

afwisselende en open verkaveling waarbij meerdere 

vrijstaande gebouwen (woningen) steeds geclusterd 

worden in door hagen omkaderde erven. Groene 

doorsteken tussen de erven zorgen ervoor dat de er-

ven vrij in het groen aan de Oude Doetinchemseweg 

liggen om daarmee het landelijke karakter van de 

landweg zoveel mogelijk te behouden. De woningen 

oriënteren zich op ofwel de Oude Doetinchemse-

weg, de Groene slenken of de groene doorsteken. 

Deze groene doorsteken ontsluiten de woningen en 

vormen daarnaast voetgangersverbindingen door de 

buurt heen. De auto-ontsluiting vindt voornamelijk 

aan de achterzijde van de woningen plaats. 
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Groene doorsteek ODW Oude Doetinchemseweg

De buurt Oude Doetinchemseweg



Bestaande bebouwing

Een deel van de bestaande bebouwing langs de 

Oude Doetinchemseweg is geïntegreerd in het plan.  

Aangezien in de buurt Oude Doetinchemseweg de 

huidige bebouwing als uitgangspunt genomen is, 

past de bestaande bebouwing naadloos in de nieu-

we buurt. Bij de huidige bebouwing wordt gestreeft 

naar een erfafscheiding die bestaat uit gemengde 

hagen net als bij de nieuwe bebouwing. De ontslui-

ting van de bestaande bebouwing blijft via de Oude 

Doetinchemseweg lopen.

Het Westen

De woningopgave voor Wijnbergen is aanzienlijk 

en dit vraagt om een behoorlijke dichtheid. In Het 

Westen, waar de landschappelijke kwaliteiten het 

minst zijn, wordt het grootste deel van deze opgave 

geplaatst. Toch blijft door de nabijheid van het 

groene raamwerk ook hier de landschappelijke kwali-

teit beleefbaar. De wijkentree verdeelt Het Westen in 

twee compacte buurten, Het Westen Noord en Het 

Westen Zuid.

In de buurt de Oude Doetinchemseweg sluit de 

woningtypologie aan op de huidige bebouwings-

structuur. De vrije verkaveling komt terug in het toe-

gevoegde programma van voornamelijk vrijstaande 

en twee onder één kap woningen. Voor de gewenste 

differentiatie is er binnen de buurt ook ruimte voor 

rijwoningen. 

De noordelijke punt van Wijnbergen aan de Oude 

Doetinchemseweg wordt losgekoppeld van de rest 

van de wijk door de doorsnijding van de Ecologische 

verbindingszone. Dit plandeel is wel onderdeel van 

de buurt Oude Doetinchemseweg, maar heeft een 

afwijkende stedenbouwkundige opzet, traditioneler 

met woningen aan de straat en niet met het boeren-

erf als referentie. De samenhang met de rest van de 

buurt komt tot uiting in de beeldkwaliteit. 
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De noordelijke punt

De Wijnbergse Loopgraaf

Bestaande bebouwing aan de Oude Doetinchemseweg



Het Westen Noord

De buurt Het Westen Noord wordt omkaderd door 

het groene raamwerk. De structuur van de buurt 

spant zich op tussen de twee groene ruimtes, de 

wijkentree en het noordelijk deel van de Kapperskolk 

en ligt evenwijdig aan de Wijnbergse Loopgraaf en 

de westelijke Groene slenk. Door het noord-westlo-

pende stratenpatroon wordt er een duidelijk verschil 

gemaakt met de in oostelijke richting afbuigende 

Oude Doetinchemseweg. Dit wordt versterkt door 

een groene buffer tussen de buurt en deze weg. 

Binnen de hoge dichtheid in de buurt is er naar 

gestreefd de buurt een dorps karakter te geven door 

aan de straten een natuurlijk, gebogen verloop te 

geven en de introductie van groene speelplekken in 

de straat. Deze speelplekken fungeren als ontmoe-

tingsruimten in de buurt. Daarnaast zorgen rijen van 

verschillende lengte afgewisseld met tweekappers 

voor een gevarieerd straatbeeld. De landschappelij-

ke kwaliteiten van het groene raamwerk worden met 

de speelplekken verbonden door een voetgangers-

route door de buurt. De grote groene ruimtes zijn 

hierdoor ook vanuit het hart van de buurt bereikbaar 

en beleefbaar. 
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Het Westen Noord

De Groene Slenk



Het Westen Zuid

Bij Het Westen Zuid bevinden de groene kwaliteiten 

van het raamwerk zich aan de west, noord en oost-

zijde. Aan de zuidzijde grenst de buurt aan de wo-

ningboulevard. Om voor alle woningen de landelijke 

kwaliteiten beleefbaar te maken worden de straten 

opgespannen tussen de Wijnbergse Loopgraaf en 

de westelijke Groene Slenk. De dichtheid is ook in 

deze buurt hoog en bestaat geheel uit rijwoningen, 

maar ook hier wordt een dorps karakter nagestreefd. 

De straten hebben een lichte slinger en kijken aan 

beide zijden uit op het groene raamwerk. De rijwo-

ningen verspringen in de rooilijn per één, twee of 

drie woningen waardoor een gevarieerd straatbeeld 

ontstaat. Centraal in de buurt ligt een speelplek die 

gekoppeld is aan een langzaam verkeersroute die 

alle straten verbindt. Aan de noordzijde van de buurt 

staan geen rijen maar tweekappers. Deze begelei-

den de wijkentree en geven deze extra allure. Qua 

beeld passen de tweekappers bij Het Westen Noord 

zodat de entree een geheel is. 
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Het Westen Zuid

De Entree



Het Midden

Aan de oostzijde van de Oude Doetinchemseweg 

ligt de buurt Het Midden, direct aan de Kapperskolk. 

Het zicht op deze ecologische verbindingszone is 

leidend voor de structuur. Door het radiale straten-

patroon hebben de straten een directe relatie met 

de Kapperskolk. 

De dichtheid is in Het Midden lager dan in Het Wes-

ten met veel tweekappers en vrijstaande woningen 

en enkele korte rijen. De voor- en zijtuinen dragen bij 

aan een groen beeld in de buurt. Dit groene beeld 

wordt versterkt door een groene voetgangersroute 

die verschillende speelplekken met elkaar verbindt. 

De speelplekken bevinden zich zowel in de achter-

hoven als op de groene plekken in de buurt. Een 

groenstrook aan de zuidrand als verlenging van de 

Groene slenk verzacht de confrontatie tussen de wo-

ningen in Het Midden en de bestaande bedrijvigheid 

aan de Doetinchemseweg. Het Midden heeft door al 

deze groene ingrediënten ook naar buiten toe een 

groene uitstraling en deze kwaliteiten zijn in de hele 

buurt bruikbaar en beleefbaar. 

Op de rand tussen Het Midden en de Kapperskolk 

staat een aantal woningen prominent aan deze groe-

ne ruimte. De woningen sluiten aan bij de verkave-

ling van Het Midden, maar hebben een tweezijdige 

oriëntatie om optimaal gebruik te maken van deze 

bijzondere plek. Ook het appartementengebouw in 

de noordelijke punt van deze buurt heeft een bijzon-

dere relatie met de Kapperskolk, niet alleen door de 

plaats, maar ook door het uitzicht hierop. 
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Bijzondere plekken

Naast deze vier buurten binnen het groene raamwerk 

liggen er ook nog een tweetal bijzonderheden in het 

raamwerk. 

Het Multifunctioneel Centrum ligt op de rand van de 

Kapperskolk als centraal knooppunt in de wijk. 

Het globaal bestemmingsplan geeft aan dat bij het 

Multifunctioneel Centrum gedacht moet worden aan 

functies voor onderwijs, zorg en welzijn. Passend bij 

De Kapperskolk

Het Midden



de aard en schaal van Wijnbergen. In het bestem-

mingsplan wordt uitgegaan van een ruimtebehoefte 

van minimaal 4.000 m2 tot maximaal 5.500 m2.

In 2006 heeft M3V in opdracht van de gemeente 

onderzocht welke voorzieningen het Multifunctio-

neel Centrum zou kunnen herbergen. Op basis van 

informatieverzameling, deskresearch, interviews met 

13 instanties en een interne gemeentelijke workshop 

concludeert het bureau dat het tot de mogelijkhe-

den behoort om een gecombineerde voorziening 

voor onderwijs en peuterspeelzaalwerk te realiseren. 

Een bredere multifunctionele accommodatie wordt 

niet haalbaar geacht. De voorzieningenstructuur in 

de directe omgeving van Wijnbergen is met name 

op het gebied van zorg en opvang voldoende om in 

de huidige en toekomstige behoefte te voorzien.

Voor het centrum is circa 5.300 m2 gereserveerd, 

waarbinnen de onderwijs- en peuterspeelzaal-

functies hun plek kunnen krijgen. In de bepaling 

van de ruimtebehoefte is rekening gehouden met 

de uitkomsten van prognoses voor het openbaar, 

katholiek en protestants christelijk basisonderwijs. De 

ruimtebehoefte is opgebouwd uit benodigde ruimte 

voor het gebouw, ruimte voor speelvoorzieningen en 

ruimte voor parkeren van zowel fietsen als auto’s en 

mogelijk de ‘kiss en ride’. 

Om flexibel in te kunnen spelen op eventuele toe-

komstige behoeften is het verstandig een centrum te 

realiseren dat mogelijkheden biedt voor activiteiten 

van andere gebruikers. Optimalisering van de moge-
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lijkheden tot medegebruik. Een aantal instellingen 

heeft al te kennen gegeven hiervan gebruik te willen 

maken.

Daarnaast ligt er een aantal woningen op de grens 

van de Kapperskolk aan de Oude Doetinchemseweg 

ten noorden van Het Westen. Deze bijzondere ligging 

van de woningen maakt dat ze niet bij één van de vier 

buurten horen en maakt dat ze in beeld en structuur 

dan ook geheel onafhankelijk zijn. Ze zijn gericht op 

de ecologische verbindingszone in combinaties van 

twee woningen, voor- en achterwoning. 

Multifunctioneel Centrum

Wonen aan de Kapperskolk
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3.5 WONINGBOUWPROGRAMMA

De verschillende buurten hebben diverse program-

ma’s, maar ook binnen de buurten is sprake van een 

gevarieerd woonprogramma. In totaal zijn er 742 

woningen in het plan opgenomen. 
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3.6 FASERING

In het Bestemmingsplan Wijnbergen woongebied is 

een fasering in hoofdlijnen opgenomen. De verwach-

te looptijd voor het plan Wijnbergen Het Westen en 

Het Midden is van 2009 tot en met 2016, met een 

uitgiftetempo van gemiddeld 110 woningen per jaar. 

Uiteraard kunnen de marktomstandigheden voor een 

versnelling of juist een temporisering van de uitgifte 

zorgen. Het plangebied zal globaal gezien worden 

uitgegeven in drie gedeeltes:

1. Het Westen Noord

2. Het Westen Zuid

3. Het Midden

Het Westen Noord is het noordelijke gedeelte van 

het plangebied Het Westen en zal als eerste worden 

ontwikkeld. Het Westen Noord is gelegen tussen 

de Europaweg, de Oude Doetinchemseweg en de 

hoofdontsluiting van de wijk. Het Westen Zuid is ge-

legen tussen de Europaweg, de hoofdontsluiting van 

de wijk en de Woonboulevard. Het deelgebied Het 

Midden ligt oostelijk van de Oude Doetinchemse-

weg en wordt verder begrensd door de Ecologische 

Verbindingszone, en zal de laatste fase van het 

plangebied zijn.

MICRORUIMTEGEBRUIK  woningen   kaveloppervlak
  aantal % programma totaal gem. 
 
sociale huur hoekwoning 54 7,2  10.985 203
 tussenwoning 94 12,6  12.873 137

 subtotaal 148 19,8 20% 23.858 161 

sociale koop tussenwoning tot € 170.00 39 5,2 5% 5.094 131
 tussenwoning tot € 200.00 116 15,5 15% 16.201 140

 subtotaal 155 20,7 20% 21.295 137

middelduur koop appartement 24 3,2  969 40 
 hoekwoning 102 13,6  23.501 230  
 tussenwoning 40 5,3  6.110 153
 twee-onder-een-kap 33 4,4  8.239 250 
 subtotaal 199 26,6 30% 38.819 195

duur koop twee-onder-een-kap 144 19,2  40.831 284  
 vrijstaand 103 13,8  45.479 442

 subtotaal 247 33,0 30% 86.311 349 

Totaal  749 100% 100% 170.282 227

waarvan Bouwclaim Gemeente

sociale koop tussenwoning tot € 170.00 20 76,9  2.603 130
middelduur koop hoekwoning 6 23,1  1.130 188 

totaal  26 100  3.733 144
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bos

haag   
wandelpad (half-verharding)

water

wandel-/ fietspad (asfalt)

struweel

droog gras
moeras / riet

greppel

vochtig gras

bomenrij

Inrichtingsplan Kapperskolk (door Nieuwland Advies)



Het groene raamwerk binnen de wijk Wijnber-

gen bestaat uit verschillende groene ruimten, 

zoals de Kapperskolk, de Wijnbergse Loop-

graaf, de Groene slenken en de wijkentree 

vanaf de Europaweg. Al deze ruimten hebben 

hun eigen karakter, maar de basis is een samen-

hangend geheel van gras en bomen, waarbij 

zoveel  als mogelijk bestaande bomen zijn 

ingepast. Deze zullen worden aangevuld met 

overwegend locale en inheemse soorten.

4.1 INRICHTING GROENE RAAMWERK

De huidige Kapperskolk wordt ingepast en uitge-

breid tot een hoogwaardige en duurzame ecolo-

gische verbindingszone dwars door de wijk. De 

inrichting bestaat uit water, verschillende ruigtes van 

gras en bosschages. 

Met uitzondering van een aantal routes dwars door 

het gebied en een grote speelplek is het gebied niet 

toegankelijk. Om ongewenst gebruik te voorkomen, 

wordt de Kapperskolk in aansluiting op het inrich-

tingsplan van bureau Nieuwland, begrensd door een 

meidoornhaag die de landschappelijke kwaliteit tot 

aan de rand beleefbaar maakt. Door een beperkte 

hoogte blijft de zichtrelatie behouden. 
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Kapperskolk Kapperskolk

Kapperskolk



Langs de Wijnbergse Loopgraaf wordt een 

geluidswal opgericht om de geluidshinder van de 

Europaweg tegen te gaan. De vormgeving van 

deze wal vergroot tevens de landschappelijke kwa-

liteit van de Wijnbergse Loopgraaf, waardoor deze 

zone een grotere ecologische waarde krijgt.

De wal heeft aan de zijde van de Europaweg een 

strakke vormgeving om te voldoen aan de eisen 

tegen geluidshinder, maar aan de binnenzijde 

wordt de wal vormgegeven met een glooiend 

karakter door verschillende hellingen en hoogtes. 

Bovenop de geluidswal zorgt een lage muur van 

schanskorven voor extra hoogte om het weg-

verkeerslawaai te saneren. De vormgeving van 

deze wal en de aansluitende zone met wadi’s en 

speelplekken zorgen voor een aantrekkelijk groen 

gebied. 

Langs deze zone loopt aan de binnenzijde een 

ontsluitingsweg waardoor de zone voor Wijnber-

gen goed beleefbaar is. Op een aantal plaatsen 

zijn grasplekken ingericht als speelplek. De wal is 

begroeid met ruig gras wat het landelijk karakter 

van deze zone vergroot.

De Groene slenken sluiten aan op de landschap-

pelijke kwaliteiten van de Kapperskolk en lig-

gen op de grens van hoge en lage gronden. In 

tegenstelling tot het natuurlijke karakter van de 

Kapperskolk krijgen de Groene slenken een gecul-

tiveerde uitstraling, met strak vormgegeven taluds 

die de hoogteverschillen dramatiseren. De Groene 

slenken vervullen een centrale rol in de afwatering. 
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Referentie voor de geluidswal Referentie voor de Groene slenken

Wijnbergse Loopgraaf Groene slenken



Met de vormgeving wordt geanticipeerd op de vraag 

om veel water te kunnen bufferen in deze zones. Het 

beeld wordt bepaald door strak geschoren gras-

taluds. Bomen worden incidenteel in of op het talud 

geplaatst. De Groene slenken aan beide zijden van 

de Oude Doetinchemseweg worden met elkaar ver-

bonden door groene doorsteken met een informeel 

en natuurlijk karakter. Ingericht met gazons waarop 

bomen los en vrij in de ruimte staan.

De wijkentree wordt vormgegeven als een super-

wadi waar over dijkjes de woningen aan de overzijde 

worden ontsloten. Doordat het overtollig water uit 

de wijk langs deze ruimte wordt afgevoerd naar de 

Wijnbergse Loopgraaf zal deze wadi een groter deel 

van de tijd water bevatten dan de overige wadi’s in 

het plan. Het beeld is ruig gras met op het schanier-

punt met de westelijke Groene slenk, als accent, een 

groep grote bomen die het zicht vanaf de entree 

opvangt. 
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Referentie voor de superwadi bij de wijkentree Referentie voor de superwadi bij de wijkentree

Wijkentree

ruig gras

gazon
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incidenteel boomgroepen/inheems

bomen los en vrij in de ruimte/inheems

formele rand/1 soort boom per rand, gecultiveerd

variatie aan kroonvorm/per straat 1 kroonvorm, gecultiveerd

variatie in bloeiwijze/per straat 1 bloeiwijze, gecultiveerd

variatie aan kroonvorm en bloeiwijze, gecultiveerd

vleermuisroute
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4.2 BOMENPLAN

Het Groene raamwerk is een samenhangend geheel 

van gras en bomen. De bestaande bomen zullen 

zoveel mogelijk worden behouden. Deze zullen wor-

den aangevuld met voornamelijk locale en inheemse 

soorten.

Binnen het groene raamwerk hebben de buurten 

ieder hun eigen identiteit die versterkt wordt door 

de keuze van bomen. In de buurt Oude Doetin-

chemseweg wordt het natuurlijke karakter van de 

Groene slenken doorgezet. Hier worden inheemse 

soorten toegepast. In de overige buurten worden 

gecultiveerde soorten toegepast. In Het Westen 

Noord worden bomen met verschillende kroonvor-

men toegepast, waarbij per straat steeds voor één 

kroonvorm wordt gekozen. In Het Westen Zuid zal 

het verschil in bloeivorm de variatie tussen de straten 

benadrukken. In Het Midden wordt aangesloten op 

het natuurlijke karakter van de Kapperskolk door ver-

schillende kroonvormen en bloeiwijzen toe te passen 

in elke straat. 

De overgang tussen de buurten met gecultiveerde 

soorten en het Groene raamwerk met haar natuur-

lijke karakter wordt steeds vormgegeven door een 

rij bomen van dezelfde soort (gecultiveerd). Dit 

zorgt voor een heldere afbakening van het Groene 

raamwerk.
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Variatie in bloeiwijze

In de woonstraten zijn de plaatsen voor de bomen 

soms klein. In de keuze van de bomen moet hiermee 

rekening gehouden worden en dienen er indien 

nodig ondergrondse voorzieningen te worden toe-

gepast. In verband met de beschikbare ruimte zullen 

er buiten de buurten grotere bomen kunnen worden 

toegepast dan in de woonstraten zelf. Langs de 

vleermuisvliegroute worden grote inheemse bomen 

toegepast.
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Formele rand / 1 soort boom per rand gecultiveerd (Hoofdontsluiting)

Tilia cordata ‘Rancho’ Acer x freemanii ‘Celzam’ Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’

Incidenteel boomgroepen/inheems (Groene raamwerk)

Variatie aan kroonvorm/per straat 1 kroonvorm, gecultiveerd (Het Westen Noord, Het Midden)

Aesculus hippocastanum

paardekastanje

Quercus palustris - moeraseik Acer saccharinum - zilveresdoorn

Alnus glutinosa laciniata - els Acer rubrum ‘Scanlon’
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Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ - krenteboompje

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ - meidoornPrunus cerasifera ‘Nigra’

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Variatie in bloeiwijze/per straat 1 bloeiwijze, gecultiveerd (Het Westen Zuid, Het Midden)

Variatie in bloeiwijze/per straat 1 bloeiwijze, gecultiveerd (Het Westen Zuid, Het Midden)

Bomen los en vrij in de ruimte/inheems (Groene doorsteken)

Alnus incana ‘Laciniata’ - Witte elsBetula pubescens  zachte berkFraxinus excelsior - es
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ben grillige natuurlijke vormen. De omgeving waar 

de speeltoestellen geplaatst worden biedt inspi-

ratie voor de selectie van de type speeltoestellen. 

Bijvoorbeeld hoogteverschillen of water kunnen als 

uitgangspunt gebruikt worden om een speeltoestel 

te kiezen. Daarnaast is er sprake van verschillende 

speelaanleidingen. 
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4.3 SPEELPLAATSEN

Binnen de wijk zijn er verschillende speelplekken, 

voor de verschillende doelgroepen. Er is een verde-

ling te maken in drie verschillende speelplekken voor 

drie groepen gebruikers. Er zijn straatspeelplekken 

dicht bij de woning opgenomen voor kinderen van 

0 tot 6 jaar. Deze liggen verspreid door de wijk en 

in elke buurt. Ze zijn goed bereikbaar via langzaam 

verkeersroutes. 

Een stapje verder is een buurtspeelplek voor kinde-

ren van 7 tot 12 jaar met uitgebreidere speelmoge-

lijkheden. Deze liggen op een aantal strategische 

plekken binnen de wijk, bij elke buurt ligt er één in 

de nabije omgeving. Deze plekken zijn ruimer en 

hebben meer mogelijkheden qua inrichting. Als 

laatste is er voor de gehele wijk een speel- en sport-

plek die ook dient als ontmoetingsplek. Deze wordt 

gekoppeld aan het Multifunctioneel Centrum en is 

daarmee ook bereikbaar voor Het Oosten. 

Wat sfeer en uitstraling betreft zijn de speelplaatsen 

te verdelen in twee categorieën namelijk: ‘natuur-

lijke’ en ‘cultuurlijke’ speelplaatsen. 

De ‘natuurlijke’ speelplaatsen bevinden zich in het 

groene raamwerk op plaatsen zoals, de Groene 

slenken en nabij de geluidswal. De speeltoestellen 

worden overwegend in hout uitgevoerd en heb-

natuurlijke speelplek

buurt speelplek
natuurlijke speelplek

buurt speelplek

Speeltoestellen voor ‘natuurlijke’ speelplaatsen

Speelplekken voor kinderen van 0 tot 6 jaar Speelplekken voor kinderen van 7 tot 12 jaar
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De ‘cultuurlijke’ speelplaatsen die in de buurten 

liggen worden ingericht met abstracter gevormde 

speeltoestellen, uitgevoerd in een combinatie van 

hout en verzinkt staal, wel of niet gepoedercoat. 

De meeste speelplekken worden in basis gevormd 

door gras met daarin ruimte voor de verschillende 

speeltoestellen, waarbij indien vereist onder de 

toestellen een valondergrond wordt toegepast. Bij 

de buurt- en wijkspeelplek is ook ruimte voor een 

trapveldje. Alleen de (speel)plekken in de buurt Het 

Midden, gelegen aan het achterpad worden met 

bijzondere verharding ingericht. 

In overleg met de bewoners zullen de speeltoestel-

len worden bepaald en geplaatst. 

Daarnaast zullen er op verschillende plaatsen in de 

wijk speelaanleidingen zijn voor de verschillende 

doelgroepen. Voornamelijk de Groene slenken zullen 

interessante ruimtes zijn om in te spelen, maar ook 

de geluidswal geeft aanleiding tot spelen. 
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Speeltoestellen voor ‘cultuurlijke’ speelplaatsen

Speeltoestellen voor ‘cultuurlijke’ speelplaatsen

Speel- en sportplek voor de hele wijk



4.4 HONDENUITLAATPLAATSEN

Binnen de wijk moet er ruimte gevonden worden 

voor hondenuitlaatplaatsen. Binnen de woonomge-

ving leveren deze plaatsen (nog wel eens) overlast 

op. Daarom is gekozen voor een viertal plekken 

welke niet direct aan woonkavels grenzen. Wel zullen 

deze plekken duidelijk omkaderd moeten worden 

om spelen op deze uitlaatplaatsen te voorkomen. 

Op de hoge rand van de Kapperskolk kan een route 

gemaakt worden waar het mogelijk is om honden uit 

te laten zonder verdere inrichting met bijvoorbeeld 

een pad. 
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Hondenuitlaatplaatsen

Loslooproute



De wadi’s liggen in de Groene slenken, de Wijnberg-

se Loopgraaf en bij de entree via de Europaweg. Het 

hemelwater wordt zoveel mogelijk zichtbaar naar 

deze wadi’s afgevoerd door middel van bovengrond-

se goten langs hoofdwegen en achterpaden. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van het natuurlijk hoogtever-

schil in het gebied. De groene bergingen bevinden 

zich aan de noordwestkant van de buurt Het Westen 

Noord en aan de noordkant van de buurt Het Mid-

den.

4.5 WATERSYSTEEM

Uitgangspunt is een duurzaam, robuust en veilig 

watersysteem dat in beeld aansluit bij de inrichting 

van Wijnbergen. Een duurzame inrichting wordt 

behaald door de inrichting af te stemmen op de 

geohydrologische kenmerken van het gebied en 

deze te benutten. Concreet betekent dit voor Wijn-

bergen dat enerzijds het infiltreren van hemelwater is 

gestimuleerd (grondwateraanvoer naar Kapperskolk) 

en anderzijds voldoende ruimte is gereserveerd om 

extreme neerslaghoeveelheden in combinatie met 

hoge waterpeilen op de Oude IJssel te kunnen ver-

werken. In die gevallen kan het grondwaterpeil sterk 

stijgen en geldt er mogelijk een afvoerstop naar 

de Oude IJssel. Daarnaast zijn de voorzieningen zo 

min mogelijk technisch gestuurd en zijn de verschil-

lende waterstromen duidelijk terug te herleiden. Dit 

zorgt voor een robuust watersysteem. Tevens kent 

het systeem voldoende ontwatering-, afwatering- en 

bergingscapaciteit.

Het hemelwater wordt altijd bovengronds afgevoerd 

volgens het principe: Regenpijp - perceelgoot - 

straatgoot - wadi - groene berging - (water Kappers-

kolk). Door het hemelwater af te voeren naar wadi’s 

en daar te laten infiltreren, wordt het water zoveel 

mogelijk in het gebied vastgehouden. Mocht het 

voorkomen dat de capaciteit van de wadi’s niet vol-

doende is (circa eens per jaar) dan storten deze over 

naar de groene bergingen. Er vindt geen overstort 

plaats naar het water in de Kapperskolk.
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Schema watersysteem
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Droge wadi Wadi met water

Groene berging

Wadi
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Rijbaan in BSS mangaan, parkeerplaatsen in BSS basalt Rijbaan in BSS mangaan



groenstrook een groen karakter krijgen. De lichtmasten 

staan in de trottoirs, aan beide zijden in een alternerend 

patroon. 

Bestrating

De materialisering versterkt het dorpse karakter met 

een rustige en sobere inrichting en het gebruik van 

kleinschalige materialen. De rijloper wordt uitgevoerd 

in betonstraatstenen in de kleur mangaan. De rest van 

het profiel krijgt een donker grijze kleur, basalt stenen in 

de parkeervakken en tegels met een basaltine toplaag 

in de trottoirs. Door de afwijkende kleur van de rijloper 

vormt deze een helder verbindend element in de wijk. 

Om het dorpse karakter ook in de trottoirs tot uitdruk-

king te laten komen is er gekozen voor een halve tegel 

van 15x30. 

In de back alleys in de erven in de buurt Oude Doetin-

chemseweg worden deze materialen ook toegepast. De 

Oude Doetinchemseweg zelf blijft een asfaltweg.

Voor de voetgangersroutes door de buurten Het Wes-

ten Noord en Zuid en Het Midden heen wordt aange-

sloten op het kleurenpalet van de woonstraten. Maar 

de functie van deze routes van het verbinden van de 

speelplekken, vraagt om een bijzondere inrichting. Door 

de keuze van het diagonaal liggende dambordpatroon 

van dubbel klinkers in de kleuren mangaan en basalt, 

wordt deze route een speelaanleiding. De woonpaden 

in de buurt Oude Doetinchemseweg sluiten aan op het 

natuurlijke karakter van de Oude Doetinchemseweg 

door het gebruik van asfalt met een split toplaag. 

4.6 PROFIELEN EN BESTRATING

Profielen

De maatvoering en materialisering van de profielen 

versterken het dorpse karakter van Wijnbergen. De 

maatvoering is smal en de materialisering is rustig en 

sober. De bestrating vormt een uniforme onderlegger in 

de hele wijk en zorgt zo voor samenhang. 

Er is voor Wijnbergen een normaalprofiel ontwikkeld, 

welke de basis is voor de maatvoering en materialise-

ring van de verschillende profielen. De profielen sluiten 

aan bij het dorpse karakter van Wijnbergen. De rijbaan 

is smal gehouden, maar wel breed genoeg om auto’s 

elkaar goed te kunnen laten passeren. Wanneer er in 

het profiel sprake is van haaksparkeren is de rijbaan 

breder in verband met het uitkomen van het parkeervak. 

De parkeervakken zijn voldoende diep zodat de gepar-

keerde auto’s niet uitsteken aan de zijde van de rijbaan. 

Dit kan wel aan de zijde van het trottoir. Het trottoir is 

daarom aan deze zijde van het profiel extra breed. Wan-

neer er sprake is van langsparkeren zijn de trottoirs aan 

beide zijden van het profiel gelijk. De scheiding tussen 

rijbaan en parkeerstrook wordt gemarkeerd door een 

molgoot, deze zorgt voor de afvoer van het hemelwater 

in het profiel. Bij de profielen die aansluiten op groen-

stroken of groenzones geschiedt de afwatering van de 

rijbaan niet via de molgoot, maar watert het voor dit 

deel van het profiel direct af op het groen. De molgoten 

blijven wel in het profiel aanwezig om de consequent-

heid van de profielen overeind te houden en voor de 

afwatering van trottoir en parkeervakken.  

In de straatprofielen worden bomen geïntegreerd in 

de parkeerstroken, waardoor ook de straten zonder 
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Haaksparkeren tussen de bomen
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Binnen de buurt Oude Doetinchemseweg worden de 

woningen door back alleys ontsloten. Het parkeren 

gebeurt via de achterzijde van de kavel. Bij rijwo-

ningen wordt hier uitgegaan van één parkeerplaats 

op eigen terrein. Daarnaast zijn er gemeenschap-

pelijke parkeerkoffers in de erven opgenomen. Het 

bezoekersparkeren voor deze buurt gebeurt voor 

een groot deel in parkeerstroken langs de Groene 

slenken. 

Bij het Multifunctioneel Centrum vindt het parkeren 

en zo mogelijk de ‘kiss en ride’ plaats op eigen ter-

rein.

In de meeste gebieden is, uitgaande van de door de 

gemeente gehanteerde parkeernomen een overmaat 

aan parkeerplaatsen opgenomen. Er is gekozen 

om deze overmaat aan parkeerplaatsen alvast in te 

richten om zo eenheid en een rustig straatbeeld te 

creëren. 

4.7 PARKEREN

Uitgangspunt is om het parkeren op een goede ma-

nier te integreren in het straatbeeld en waar mogelijk 

parkeren op eigen terrein te realiseren. 

Dit betekent dat bij de vrijstaande woningen, 

tweekappers en hoekwoningen het parkeren in ieder 

geval op eigen terrein plaatsvindt, enkele uitzon-

deringen daargelaten. Bij vrijstaande woningen en 

tweekappers worden, indien mogelijk, twee opstel-

plaatsen aangelegd.  Een garage telt niet mee als 

opstelplek. Alleen als het niet mogelijk is om twee 

opstelplekken naast elkaar te realiseren (dubbele 

oprit) is het toegestaan om de twee opstelplekken 

achter elkaar te situeren (lange oprit). 

De parkeerplaatsen op straat liggen op een accepta-

bele loopafstand van de woning (maximaal 50 meter). 

De parkeerplaatsen in het openbaar gebied liggen 

aan één zijde van de straat, onderbroken door bomen 

die de straat begeleiden. 
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PARKEERVOORZIENING THEORETISCH BEREKENINGS- OPMERKINGEN
 AANTAL AANTAL

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 oprit min. 5,0 m diep

Lange oprit zonder garage 2 1,0 oprit min. 11,0 m diep
of carport    

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 oprit min. 4,5 m breed

Garage met enkele oprit 2 1,0 oprit min. 5,0 m diep 

Garage met lange oprit 3 1,3 oprit min. 11,0 m diep 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 oprit min. 4,5 m breed
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PARKEERNORMEN BASIS GOEDKOOP MIDDEN DUUR
VERKLARING   

Basis  1,6 1,8 2,0

Enkele oprit zonder garage 0,8 0,8 1,0 1,2 

Lange oprit zonder garage 1,0 0,6 0,8 1,0

Dubbele oprit zonder garage 1,7 0,3 0,3 0,3

Garage met enkele oprit 1,0 0,6 0,8 1,0

Garage met lange oprit 1,3 0,3 0,5 0,7 

Garage met dubbele oprit 1,8 0,3 0,3 0,3 

 Minimum parkeren in het openbaar  0,3 



4.8 STRAATMEUBILAIR

Evenals voor de bestrating, is er ook voor het 

straatmeubilair gekozen voor samenhang. Er wordt 

gestreefd naar een eenvoudige en eenduidige lijn 

van inrichtingselementen die de identiteit van de 

wijk versterken. Het meubilair zal zoveel mogelijk 

uitgevoerd worden in hout of verzinkt staal, of een 

combinatie van hout en verzinkt staal. Het kleurge-

bruik en de vorm van de verschillende elementen 

dienen op elkaar te worden afgestemd zodat er 

samenhang ontstaat.

Ook bij de plaatsing van elementen zoals masten, 

wordt eenvoud nagestreefd. Het heeft daarom de 

voorkeur om verschillende elementen (verlichting, 

straatnaamborden en verkeersborden) op 1 mast te 

combineren. 
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Bank (Montsenybank, Samson)

Afzetpaal (VIP, Velopa) Afvalbak 
(Capitole, Bammens)

Fietsleunhek (Leon 600, Velopa)
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Verlichting

Vanwege de nadruk op een groene en landschap-

pelijke uitstraling van de wijk is er voor de verlichting 

gekozen voor armaturen met een terughoudende 

vormgeving en kleur. Er worden twee verschillende 

armaturen voorgesteld, een pendelarmatuur en een 

paaltoparmatuur. Door toepassing van verschillende 

armaturen wordt onderscheid gemaakt in de hiërar-

chie tussen de ontsluitingswegen en woonstraten. 

De ontsluitingswegen waar meer de nadruk ligt op 

functionele verlichting is er gekozen voor de ‘Arc 80’ 

(Industria) pendelarmatuur. De woonstraten die klein-

schaliger zijn en waar meer de nadruk ligt op sfeer, 

is gekozen voor de paaltoparmatuur ‘Kegel comfort’ 

(Industria)

Dwars door het plan loopt een migratieroute voor 

vleermuizen, op deze migratieroute dient er rekening 

gehouden te worden met eventueel strooilicht wat 

naar boven uitstraalt. Dit strooilicht dient hier zoveel 

mogelijk beperkt te worden.

Arc 80, Industria Kegel comfort, Industria

Verlichting

pendel armatuur

paaltop armatuur
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collectieve Kliko aanbiedplaats

privé Kliko aanbiedplaats
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4.9 AFVALINZAMELPUNTEN

Binnen de gemeente Doetinchem wordt gebruik 

gemaakt van drie minicontainers per huishouden. 

Deze moeten worden aangeboden aan de openbare 

weg. Hiervoor zijn in het plan Kliko aanbiedplaatsen 

opgenomen. Dit zijn plekken op de stoep, op de 

eigen oprit en langs de Oude Doetinchemseweg 

en Wijnbergse Loopgraaf. Langs deze laatste twee 

wegen zijn in de berm voorzieningen getroffen. 

De aanbiedplaatsen liggen altijd binnen loopafstand 

van de woning en aan één zijde van de weg in ver-

band met de vuilniswagen. 



gekozen voor groeischermen. Het gaat hierbij om 

een solide hekwerk met stalen staanders dat netjes 

is afgewerkt en dienst doet als drager voor klimplan-

ten. Wanneer het groeischerm eenmaal begroeid 

is vormt het een prachtige groene erfscheiding. 

Tot die tijd kunnen zogenaamde Privacyschermen 

worden bevestigd. Dit zijn, van hetzelfde fabricaat 

als de groeischermen, stalen geperforeerde platen 

die tegen de staanders kunnen worden aangebracht. 

Deze kunnen zodra de beplanting volgroeid is wor-

den verwijderd. In dit systeem kunnen ook poorten 

worden geleverd. 

Voor de overgang bij zijtuinen op hoekpercelen van 

lage naar hoge erfscheidingen geldt dat de lage erf-

scheiding 2/3 van de zijgevel van de woning afdekt 

en de hoge erfscheiding 1/3. De indeling van de 

zijgevel (entree, raampartijen) is hierbij bepalend. 

Voor de buurt Oude Doetinchemseweg zijn de 

hagen rondom de erven beeldbepalend. De hagen 

geven een kader aan de erven, maar zijn ook de 

grenzen voor de Groene slenken en groene door-

steken in deze zone. Om het landelijke karakter van 

deze zone te versterken zijn de hagen niet uniform 

maar samengesteld uit een menging van soorten 

(meidoorn, sleedoorn en veldesdoorn) en zijn 50 cm 

breed en 150 cm hoog. De openingen naar de voor-

deuren zijn ook hier niet breder dan 1 meter. 

4.10 ERFSCHEIDINGEN

Om het dorpse en landelijke karakter in Wijnbergen 

te vergroten zijn groene erfscheidingen voor de hele 

wijk uitgangspunt, zowel voor lage als hoge erfschei-

dingen. Per buurt wordt er één soort haag voorge-

steld als lage erfscheiding aan de voorzijde. Dit zorgt 

voor een samenhangend beeld per buurt. Deze 

hagen zijn circa 60 cm hoog, maar om het dorpse ka-

rakter te behouden aan de voorkant van de woning 

niet hoger dan 120 cm. Voor de buurt Oude Doe-

tinchemseweg gelden andere uitgangspunten.  De 

erfscheidingen worden gevormd door de volgende 

soorten hagen:

• Het Westen Noord: haag van veldesdoorn

•  Het Westen Zuid: ligusterhaag

•  Het Midden: beukenhaag (fagus sylvatica)

•  Oude Doetinchemseweg: gemengde haag (mei-

doorn, sleedoorn en veldesdoorn)

De openingen door de hagen voor de toegang naar 

de voordeur is maximaal 1 meter. Voor de inritten 

van de garages zijn de openingen maximaal 3 meter 

voor een smalle oprit en 4,5 meter voor een brede 

oprit. Als de toegang naar de voordeur naast de inrit 

voor de garage ligt wordt deze hierin opgenomen. 

Waar de zij/achtertuinen aan de openbare ruimte 

grenzen, worden in verband met privacy (deels) 

hoge erfscheidingen voorgesteld, maximaal 2 meter. 

Om te komen tot een duurzame oplossing is hier 
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Haag van veldesdoorn Blad van veldesdoorn Ligusterhaag
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Aan de achterzijde zijn de erfscheidingen van groot 

belang voor de beleving van de back alleys in 

verband met het smalle profiel. Om een te besloten 

karakter te voorkomen is bij voorkeur maximaal de 

helft van de erfgrens afgescheiden door een hoge 

erfscheiding. De rest van de erfgrens heeft dan geen 

of een open erfscheiding (oprit, eventueel voorzien 

van een hek) of een lage erfscheiding die niet hoger 

is dan 1 meter. De hoge erfscheiding van groeischer-

men mogen niet hoger zijn dan 2 meter. 

De gemeente zal erop toezien dat de voorgeschre-

ven hagen in Wijnbergen niet verwijderd worden. 

Het onderhoud van de hagen is voor de bewoners. 

Gemengde haagBeukenhaag Blad van beukenhaag
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4.11 BEHEERPARAGRAAF

De beheerparagraaf bestaat uit de volgende 

onderdelen:

De onderscheiden beheereenheden met • 

hoeveelheden en beheerkosten voor en na 

aanleg en de meerkosten ten opzichte van 

de huidige situatie.

De onderhoudsniveaus.• 

Aandachtspunten naar aanleiding van het • 

ontwerp voor duurzaam beheer.

Bronnen.• 

Bijlagen:

Overzicht huidige en toekomstige beheerkostenI. 

Overzichtskaart huidige situatie beheer door II. 

BUHA 

Overzichtskaart zonering onderhoudsniveaus / III. 

toekomstige situatie na aanleg 

Beheerkosten 

In bijlage I zijn de beheerkosten uitgewerkt. Het 

betreft de kosten voor het reguliere beheer vanaf 

het ...e jaar na aanleg, exclusief afschrijving en 

vervanging. De aanleg is gepland voor 20.., waarbij 

het onderhoud voor 20.. en 20.. voor rekening van 

de aannemer is. Uitgangspunt is dat de genoemde 

beheerkosten ingaan vanaf 20... 

In de beheerkosten is geen rekening gehouden met 

vervanging en afschrijving van de voorzieningen. 

Voor de berekeningen geldt dat de bedragen zijn 

gebaseerd op de eenheidsprijzen zoals genoemd in 

het ‘Kwaliteitsplan Onderhoud 2007’. Voor riolerin-

gen die niet in het kwaliteitsplan zijn meegenomen 

zijn de prijzen berekend op basis van gemiddelde 

prijzen uit het rioleringsbeheersysteem 2007.

Onderhoudsniveau

Volgens het ‘Kwaliteitsplan onderhoud 2007’ gelden 

voor beheer en onderhoud van het Wijnbergen Het 

Midden en Het Westen het volgende onderhoudsni-

veau:

Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit dat 

er sprak is van een areaaluitbreiding. 

Aandachtspunten voor het beheer

Afval

Per woning ontvangen de bewoners 2 of 3 minicon-

tainers. Bewoners plaatsen wekelijks hun containers 

op de parkeerstrook, het trottoir of de berm voor 

hun woning in. De rijrichting is afgestemd op de 

positie van de laadarm aan de rechterkant van de 

vrachtwagen. (zie ook kaartje met voorstel wijze van 

afvalinzameling). 

Voor afval van glas, textiel en papier zijn de inwoners 

aangewezen op de wijken Dichteren of De Hoop.

BEHEERKOSTEN

ONDERDEEL VOOR AANLEG NA AANLEG DATUM VAN INGANG OP BEGROTING BUHA

€ 0,00 € 0,00 …

Toeslagen: € 0,00 € 0,00 …

Totaal € 0,00 € 0,00 …

Meerkosten per jaar t.o.v. 

huidige beheerbudget 

€ 0,00 € 0,00 …

Bedragen per jaar excl. BTW en prijspeil 2007

ONDERHOUDSNIVEAU … 

ONDERDEEL SITUATIE VOOR AANLEG SITUATIE NA AANLEG

Alle woongebieden, incl. Multifunc-

tioneel Centrum

Niet in beheer bij gemeente standaard
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Speelplekken

Na aanleg van de wijk worden in overleg met bewo-

ners op meerdere locaties speelplekken ingericht.

Hagen

Bij een aantal kavels is aan de wegzijde voorzien in 

hagen. De haag wordt bij aanleg op kosten van de 

gemeente geplant. Het in standhouden en onder-

houden van de haag is voor rekening van de bewo-

ners. Er wordt gehandhaafd op de aanwezigheid van 

de haag en de afgesproken hoogtes (120 of 150 cm). 

Op geringe afwijkingen in de openingen wordt niet 

gehandhaafd. (conform beleidsafspraken juni 2008)

Wadi

Langs randen en op het talud is de wadi begroeit 

met kort gras (± wekelijks maaien). Het overige gras 

(de bodem van de wadi) heeft een ‘ruiger’ beeld (ca 

2 x maaien en ruimen).
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Bijgebouwen, garages en schuurtjes

De plaatsing van bijgebouwen, zoals bijvoorbeeld 

garages en schuurtjes, is van invloed op de positi-

onering van de parkeerplaatsen op eigen kavel en 

daarmee de (on)zichtbaarheid. Bij voorkeur liggen de 

parkeerplaatsen naast/achter de woning en steken 

niet voor de voorgevel uit. Dit betekent dat bijge-

bouwen minimaal 5,5 m achter de voorgevel liggen. 

Indien er twee auto’s achter elkaar geparkeerd wor-

den is de oprit minimaal 11 meter lang. Bij parkeren 

via de achterkant (back alleys) blijven de bijgebou-

wen 1 meter achter voor de voorgevel. Hierdoor 

vallen ze minder op in het straatbeeld.

Aan- en uitbouwen

Aan-, uitbouwen, bijgebouwen, dakkapellen en 

dergelijke zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa 

vormgegeven. Ze mogen geen afbreuk doen aan de 

heldere opbouw van de hoofdmassa. Tevens moeten 

ze de architectonische kwaliteit van de hoofdmassa 

evenaren en passen in stijl, detaillering, kleur- en 

materiaalgebruik.

Detaillering

Een zorgvuldige detaillering is van belang voor 

de kwaliteit van het totaal. Er wordt in Wijnberen 

een dorps karakter nagestreefd. Hierbij past geen 

uitbundige of overdadige detaillering. De sobere 

en zorgvuldige detaillering is het uitgangspunt. Dat 

5.1 ALGEMENE BEELDKWALITEIT

In de beeldkwaliteit voor Wijnbergen moet het 

dorpse karakter zoveel mogelijk tot uiting ko-

men. Om dit karakter te specificeren worden er 

beeldkwaliteitregels gegeven die voor de hele 

wijk gelden. De algemene regels gaan onder 

andere over oriëntatie, uitbouwen en detail-

lering. Zo zijn voor de hele wijk kappen voor-

geschreven, net als traditioneel materiaalge-

bruik en hagen als erfafscheiding. Binnen deze 

algemene regels krijgt iedere buurt zijn eigen 

identiteit door specifieke beeldkwaliteitregels.  

Hoeken en koppen

Op de hoeken van straten hebben woningen een 

tweezijdige oriëntatie. Deze woningen dienen een 

bijzondere hoekoplossing te krijgen in de vorm van 

bijvoorbeeld een gedraaide kap of openingen in 

de zijgevel. De hoekoplossingen worden per buurt 

gespecificeerd.

Kopgevels die vol zichtbaar zijn, bijvoorbeeld aan 

openbaar groen, voet- of fietspaden dienen een ver-

zorgde gevelindeling te krijgen, waarin ramen, erkers 

en entrees een rol kunnen spelen.
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hoekoplossing met entree in zijgevel parkeren naast de woning
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betekent geen minimalistische en vlakke uitwerking 

van de gevels maar ook geen overdaad aan detail. 

Materialisatie

In Wijnbergen is gekozen voor eenheid in materiali-

satie ter versterking van de samenhang in de wijk.

Voor de wijk worden traditionele materialen, zoals 

baksteen, (gebakken) dakpannen, houten kozij-

nen en deuren (garagedeuren hoeven niet in hout 

uitgevoerd te worden) voorgeschreven. Met andere 

materialen wordt terughoudend omgegaan. Deze 

spelen een secundaire rol.

Met de toepassing van plaatmateriaal moet zeer 

terughoudend worden omgegaan en mogen alleen 

worden toegepast met een blinde verankering.

Kleur

De verschillende buurten hebben ieder een eigen 

kleurschema. Dit kleurschema zorgt voor samenhang 

per buurt en onderscheidt de verschillende buurten. 

In het kleurschema wordt een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen de buurten Het Westen Noord, 

Zuid en Het Midden. De buurt Het Midden heeft het 

traditionele kleurschema van een tuindorp met rode 

bakstenen gevels en zwarte kappen. Het kleursche-

ma voor Het Westen Noord en Het Westen Zuid wijkt 

hier duidelijk van af. 

De Oude Doetinchemseweg vormt de overgang 

tussen de buurten in Het Westen en de buurt Het 

Midden. Hier geldt veel vrijheid in de kleuren voor 

het dak en gevels.

Deelgebieden

Er worden per buurt specifieke beeldkwaliteitseisen 

gesteld waardoor ze ieder een eigen sfeer krijgen. 

Daarnaast worden aan een aantal plekken bijzondere 

eisen gesteld.

De buurten zijn: 

- Oude Doetinchemseweg

- HetWesten Noord,

- Het Westen Zuid

- Het Midden.

Bijzondere plekken: 

OUDE DOETINCHEMSEWEG HET WESTEN NOORD HET WESTEN ZUID

TYPOLOGIE vrijstaande woningen, 
tweekappers en enkele 
rijen

rijen en tweekappers rijen

ROOILIJN verspringend, bandbreedte 
3-8 m, bij rijen recht op 3 m

gebogen, niet versprin-
gend op 3 meter

verspringend op 2 meter, 
2,5 meter en 3 meter

ERFAFSCHEIDING gemende hagen veldesdoorn ligusterhaag

EENHEID woning / tweekapper, rij als 
samenhangende compo-
sitie

rij, tweekapper straat

BOUWHOOGTE 1-2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap

KAPVORM zadeldak of hiervan afge-
leide vorm

zadeldak, wisselende nok-
richting

zadeldak, deel asymme-
trisch, doorlopende nok, 
wisselende goot

GEVEL-
MATERIAAL

baksteen, gestuukt / ge-
keimd of hout

baksteen, gestuukt / ge-
keimd

baksteen

KLEUR GEVEL natuurlijk, traditioneel of 
wit gestuukt/gekeimd, 
houten gevels ook donker, 
evt. deels 

okergeel en/of wit gestuukt 
/ gekeimd (kopgevel)

lichtbruin, bruin en donker-
bruin

DAK keramische pannen of riet, 
kleur vrij

rode pannen, keramisch of 
beton (glazuron of gelijk-
waardig)

rode pannen, keramisch of 
beton (glazuron of gelijk-
waardig)

HOUTWERK natuurlijk of wit-crème, met 
wit-crème of donker draai-
ende delen

wit-crème, met wit-crème of 
donker draaiende delen

wit-crème, met wit-crème of 
donker draaiende delen
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HET MIDDEN MULTIFUNCTIONEEL 
CENTRUM

tweekappers, enkele vrij-
staande woningen en rijen

		 	     cluster

verspringend, bandbreedte 
3-5 meter

vrij

 beukenhaag vrij

	 	        clusterwoning / tweekapper, rij als
samenhangende compo-
sitie

1-2 lagen met kap 	 	 	          2 lagen met kap

steil zadeldak, eventueel
samengestelde kap

               flauw hellend

baksteen, aan Kappers-
kolk ook hout

	                                   natuurlijk, bij voorkeur hout

rood
houten geveldelen
donker van kleur

	 	              warme, natuurlijke kleuren

zwarte pannen, keramisch 
of beton (glazuron of gelijk-
waardig)

    vrij

wit-crème of natuurlijke
kleuren

wit-crème of natuurlijke 
kleuren

Deelgebieden

Het Westen Noord

Het Westen Zuid

Oude Doetinchemseweg

Het Midden

Multifunctioneel Centrum
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- Wonen aan Kapperskolk

- Multifunctioneel Centrum.

5.2 OUDE DOETINCHEMSE-
WEG

Als beeldreferentie voor de Oude 

Doetinchemseweg is gekozen 

voor het boerenerf. Een boeren-

erf is een begrensd stuk grond waar de boer-

derij of woonhuis staat, met daarachter een 

diversiteit aan gebouwen als schuren, stallen en 

een hooischuur. 

Voor de structuur van deze buurt betekent dit 

een afwisselende en open verkaveling waarbij 

meerdere vrijstaande gebouwen (woningen) 

steeds geclusterd worden in door hagen 

omkaderde erven. De erven worden van elkaar 

gescheiden door groene doorsteken.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Rooilijnen

Om een afwissend beeld te krijgen, is voor de 

voorgevelrooilijn een bandbreedte van 3 tot 8 meter 

achter de erfgrens aangegeven. Daarbij loopt de 

rooilijn van de woningen wel evenwijdig aan de voor-

erfgrens. De woningen op hoeken staan evenwijdig 

aan één van beide straten/paden van die hoek.

Voor de tweekappers en de vrijstaande woningen 

geldt dat maximaal twee woningen naast elkaar in 

dezelfde rooilijn staan. De verspringing in de rooilijn 

bedraagt steeds minimaal één meter. 

De rijwoningen refereren in beeld naar de boeren-

schuur en hebben een rechte rooilijn. Deze ligt 3 

meter achter de voorerfgrens. De koppen kunnen 

Boerenerf als referentie voor Oude Doetinchemseweg Naar voren stekende uitbouw bij rijwoning

Vrijstaande woningen en tweekappers

Rijwoningen
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verbijzonderd zijn als verwijzing naar de boerenwo-

ning en verspringen 1 meter naar achter ten opzichte 

van de rest van de rij. 

Oriëntatie

De woningen aan de Groene slenken en de Oude 

Doetinchemseweg hebben hun hoofdoriëntatie 

hierop. Op hoeken van de groene doorsteken en 

de slenken / Oude Doetinchemseweg hebben de 

woningen een tweede oriëntatie op de groene door-

steken. Deze hoeken dienen een bijzondere hoekop-

lossing te krijgen in de vorm van een bijzondere kap, 

gevelopeningen in de zijgevel en/of het toevoegen 

van bijzondere accenten als een erker.

De overige woningen hebben hun oriëntatie op de 

groene doorsteken.

Aan- en uitbouwen

Er is in deze buurt extra aandacht nodig voor de 

voorzijde van de woning, aangezien de auto-ontslui-

ting veelal niet via deze zijde van de woning loopt. 

De rustige ligging aan de groene doorsteek maakt 

het aantrekkelijk om aan deze kant informeel te ver-

blijven. Een veranda, maar ook bijvoorbeeld een lui-

fel/afdakje, stoepje en bloembakken versterken het 

verblijfskarakter. Deze zijn niet dieper dan 2,4 meter 

en vormgegeven als ondergeschikt element. Daarbij 

blijven de aan- en uitbouwen altijd 2 meter uit de 

voorerfgrens. Ze zijn niet breder dan de voorgevel en 

kunnen voorzien zijn van een (aangekapte) kap. 

Om de rechte rooilijn bij de rijen te doorbreken 

worden in het midden van de groene doorsteek naar 

voren springende uitbouwen voorgeschreven. Deze 
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Veranda met kap Carport gecombineerd met schuurtjes

  hoofdoriëntatie tweede oriëntatie

Oriëntatie in de buurt Oude Doetinchemseweg



onttrekken tevens de achterliggende parkeerkof-

fers aan het zicht. De uitbouwen bij de rijwoningen 

springen maximaal 1,5 meter naar voren.

Bij de rijwoningen is de parkeerplaats op eigen erf 

aan de achterzijde van de woning meeontworpen en 

vormgegeven als carport. Dit om te ontmoedigen 

dat deze plaatsen bij de tuin getrokken worden. De 

carport vormt samen met het naastgelegen schuurtje 

één geheel.

Beeldkwaliteit architectuur

Architectonisch thema

Voor de architectuur geldt het boerenerf als referen-

tie. Zowel het hoofdhuis als de bijgebouwen (stallen, 

schuren en hooischuur) kunnen als referentie geno-

men worden, maar wel in een moderne vertaling en 

niet als historiserende kopie. De hoofdeigenschap-

pen van de gebouwen zijn een heldere hoofdvorm, 

eenvoud en zorgvuldige detaillering. De bebouwing 

is veelal niet hoger dan breed en heeft grote dak-

vlakken en een lage gootlijn. De gebouwen hebben 

een individueel karakter. Het beeld van herhalende 

gebouwen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 

In het gebied komen ook rijwoningen voor. Deze 

refereren, gezien hun langgerekte volume naar een 

boerenschuur.

Architectonische eenheden

Variatie is een kenmerk van het deelgebied. Er 

mogen daarom nooit twee dezelfde of teveel op 

elkaar lijkende vrijstaande woningen of tweekappers 

naast elkaar worden gerealiseerd. Er kunnen dus wel 

verspreid door de wijk dezelfde woningen of sterk op 

elkaar lijkende woningen gerealiseerd worden. Dit 

blijft ook gelden wanneer vrijstaande woningen of 

tweekappers geschakeld worden door bijvoorbeeld 

garages. 

Voor de rijwoningen geldt dit niet. De rijwoningen 

refereren in beeld naar de boerenschuur, waarbij 

de kop verbijzonderd kan zijn als verwijzing naar de 

boerenwoning. De rijen worden als samenhangende 

compositie ontworpen, waarbij herhaling binnen de 

rij, maar ook van de rij als geheel is toegestaan. 

Bouwmassa

De woningen hebben een eenvoudige en heldere 

horizontaal gelede hoofdmassa, die verwijst in vorm 

en schaal naar de bebouwing op een boerenerf. 

Ze hebben een eenvoudige onderbouw, eventueel 

samengesteld (l-vorm, t-vorm) van één tot twee 

lagen en een zadeldak. Van een zadeldak afgeleide 

vormen, als een asymmetrische kap of een zadeldak 

met een holle of bolle knik zijn toegestaan en kun-

nen juist zorgen voor een eigentijds beeld. 

De nokrichting is afwisselend. De nok- en goothoog-

tes laten variatie zien waardoor er een afwisselend 

beeld ontstaat. De maximale (nok)hoogte is 11 

meter.

Aan-, uit- en bijgebouwen

Uitbreiding van hoofdmassa kan plaatsvinden door 

er een klein volume aan te bouwen (een aan- of 

uitbouw), zoals ook bij veel boerderijen en schuren 

gebeurt (klompenhok). Ze dienen in volume duidelijk 
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Moderne vertaling van een boerenschuur Eenvoudige hoofdvorm  met  (samengesteld) zadeldak
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hoofdhuis als referentie heeft, heeft een meer gede-

tailleerde of verfijnde uitstraling dan de bebouwing 

die een boerenschuur of stal als referentie heeft. 

Daarbij is de voorgevel verfijnder uitgewerkt dan 

de zijgevels. Vooral de hoofdhuizen / boerderijen 

hebben een klassieke symmetrische gevelindeling, 

eventueel een eenvoudige topgevel, zware kozijnen 

en/of mooie details in het metselwerk boven de 

ramen of in de nokken. De boerenschuren zijn sober 

in vormgeving.

De balustrades en hekwerken van bijvoorbeeld ve-

randa’s zijn opengewerkt of zijn vormgegeven als een 

spijlenhekwerk. Dichte borstweringen en borstwerin-

gen van (geperforeerd) plaatmateriaal en van glas zijn 

niet toegestaan.

Materialisatie en kleurgebruik

Naast baksteen als gevelmateriaal, dat voor de hele 

wijk voorgeschreven is, kunnen in dit deelgebied ook 

houten delen gebruikt worden als gevelmateriaal, 

mits terughoudend van kleur (donker, natuurlijk of 

wit). Ook wit gekeimde of gestuukte gevels kunnen 

met mate worden toegepast. De gevels van bak-

ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw en het 

beeld van de heldere hoofdmassa niet te versoren. In 

architectuur dient de aan- en uitbouw aan te sluiten 

bij het hoofdgebouw en refereert aan het boerenerf. 

Ook voor bijgebouwen geldt de architectuurrefe-

rentie van het boerenerf. De bijgebouwen zijn dan 

ook bij voorkeur voorzien van een flauw hellende kap 

(tussen 30º en 45º), refererend aan een boerenschuur 

of hooischuur.

Detaillering

De gevelcompositie sluit aan bij de stijl van de be-

bouwing op een boerenerf. De gevels zijn zorgvuldig 

vormgegeven en hebben een duidelijke geleding 

door gelijnde staande ramen. Het bovenste deel van 

de gevel kan uitgevoerd worden in een afwijkende 

kleur of materiaal. De gevel wordt verlevendigd door 

toepassing van plastiek door bijvoorbeeld diepe 

negge. De wisselende nokrichting en goothoogte 

in de erven wordt benadrukt door een bescheiden 

dakoverstek, afgewerkt met daklijsten. 

De detaillering is zorgvuldig, zonder veel historise-

rende details. De bebouwing die een boerderij / 
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Rij met van een zadelkap afgeleide vorm Daklijst met zorgvuldige detaillering

Traditionele detailleringen

Materialisatie en kleurgebruik
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Het houtwerk van ramen, kozijnen en (dak)lijsten is 

wit, crème of natuurlijk van kleur en contrasteert zo 

met de kleur van de gevel en het dak. Draaiende 

delen als deuren en luiken zijn bij voorkeur donker 

van kleur.

Aansluiting Oude Doetinchemseweg / Europaweg

Binnen het deelgebied Oude Doetinchemseweg 

neemt de aansluiting met de Europaweg een bijzon-

dere plek in. De beeldkwaliteitregels voor de buurt 

Oude Doetinchemseweg zijn hier van toepassing, 

met daarop een aantal uitzonderingen vanwege de 

afwijkende stedenbouwkundige opzet.

Voor de architectuur geldt echter ook het boerenerf 

als referentie. 

De woningen staan in dit deel niet op door hagen 

omkaderde erven, maar staan gewoon in wisselende 

rooilijn langs de weg. Doordat de oriëntatie van de 

woningen en de auto-ontsluiting samenvallen zijn de 

aanbouwen (veranda’s en dergelijke) die uitnodigen 

tot informeel verblijven niet voorgeschreven. 

steen hebben traditionele kleuren.

De daken zijn gedekt met zwarte of rode keramische 

dakpannen. Ook rieten kappen zijn toegestaan. 

Deel aansluiting Oude Doetinchemseweg / Europaweg
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niet toegestaan omdat deze het beeld van gebogen 

straten verstoren. Naar achter springende elemen-

ten, als een terugliggende entree zijn wel toegestaan 

en zorgen juist voor afwisseling. 

Oriëntatie

Op hoeken van straten / paden hebben de woningen 

een bijzondere hoekoplossing in de vorm van een 

gedraaide kap. Daarnaast zijn ze voorzien van een 

deur en/of ramen in de zijgevel of bijzondere accen-

ten als overhoekse raampartijen. 

5.3 HET WESTEN NOORD

In deze buurt met veel rijwonin-

gen is het creëren van een dorps 

karakter het uitgangspunt. Daar-

bij is een gevarieerd straatbeeld 

belangrijk. In deze buurt wordt 

dat bereikt door een afwisselende 

kaprichting, de beperkte lengte van de rijen en 

door de gevelkleur. Door het gebogen ver-

loop van de straten zijn deze niet in één blik te 

overzien hetgeen bijdraagt aan een kleinschalig 

beeld. Door de vaste rooilijn en het kleursche-

ma wordt voor de hele buurt een samenhan-

gend beeld bewerkstelligd. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Rooilijnen

Om het gebogen verloop van de structuur te onder-

steunen staan de woningen in een gelijke rooilijn, 

op 3 meter afstand van de voorerfgrens. Om met de 

woningen in rijen de bochten van de straat te kunnen 

volgen is er per rij een facettering in de gevel. De 

facetomvang is maximaal 4 woningen. Indien nodig 

wordt de facettering in een rij in de woning opgelost. 

De tweekappers worden bij elke schakeling met de 

bocht meegeknikt. Naar voren springende elemen-

ten aan de voorgevel, zoals erkers zijn in deze buurt 

Tweekappers en rijen

Terugliggende entree

Afwisselende kaprichting Gebogen straten met woningen in gelijke rooilijn
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Beeldkwaliteit Architectuur

Architectonisch thema

Voor een gevarieerd beeld worden in Het Westen 

Noord rijwoningen afgewisseld met twee onder één 

kapwoningen. Daarnaast worden de hoeken en/of 

het midden van de rijen verbijzonderd, waardoor niet 

de herhaling van de individuele woning het thema 

is, maar de compositie van de rij als geheel. Door 

verdraaiing van de kap en het toepassen van symme-

trie worden de rijen verbijzonderd. Het dakoverstek 

benadrukt de compositie. 

De bebouwing in Het Westen Noord moet het beeld 

van de gebogen straten ondersteunen. Daarom is de 

horizontale geleding en een bescheiden plasticiteit 

in de gevel belangrijk in deze buurt. De kap, goot 

en goothoogte, een plint en het metselwerk zorgen 

voor samenhang in het straatbeeld.

Door de variatie in lengte van rijen, kappen en kleur 

ontstaat er een afwisselend beeld met samenhan-

gende eenheden, dat zorgt voor een vriendelijke 

uitstraling.

Architectonische eenheden

Binnen deze buurt worden rijen afgewisseld door 

tweekappers. Eén tot drie rijen vormen steeds 

een architectonische eenheid. Een straat, pad of 

tweekapper vormt steeds de grens van die een-

heid. Voor de gewenste sfeer is afwisseling in het 

straatbeeld belangrijk. Er mogen daarom nooit twee 

dezelfde of teveel op elkaar lijkende architectonische 

eenheden naast elkaar worden gerealiseerd. De 

tweekappers mogen wel allemaal gelijk zijn.

Bouwmassa

De woningen hebben een enkelvoudige hoofd-

massa, bestaande uit twee lagen en een zadelkap. 

De nok- en goothoogte zijn per straat gelijk. De 

goothoogte is maximaal 6 meter en de nokhoogte 

maximaal 10 meter. De nokrichting van de zadelkap 

is evenwijdig aan de voorgevel (langskap). Om het 

straatbeeld te verlevendigen zijn de kappen op de 

koppen van de architectonische eenheden gedraaid 

(dwarskap). Bij eenheden die uit drie rijen bestaan 

is in het midden van de eenheid ook een gedraaide 

kap (dwarskap) voorgeschreven. Bij de tweekap-

pers heeft steeds één woning een dwarskap (en de 

andere woning een langskap). De dwarskappen heb-

Architectonische eenheden en kaprichting

Verbijzondering van hoeken of  midden van eenheden Gedraaide kap benadrukt met witte gevelkleur



65

een te onrustig straatbeeld zorgen, waardoor de 

gewenste samenhang niet bereikt wordt. De positi-

onering van de gevelopeningen moet zorgen voor 

ritmiek en bijdragen aan de horizontale geleding van 

de gevel. Door toevoeging van verticale elementen 

ontstaat een totaalcompositie van verticale en hori-

zontale elementen. 

Door de afwisseling in de kaprichting te accentueren, 

wordt de variatie in het straatbeeld benadrukt. 

Dit gebeurt door het kleurschema van de gevel en 

het benadrukken van het dakoverstek door een smal 

boeibord (smaller dan 0,2 m). Detailleringen die de 

horizontale geleding benadrukken zijn bijvoorbeeld 

lijsten, metselwerkverbanden en luifels.

Materialisatie en kleurgebruik

De gevels hebben een warme okergele kleur, met 

een bruine plint. De woningen met een gedraaide 

kap (nokrichting haaks op de voorgevel) hebben wit 

gekeimde of gestuukte gevels met een bruine plint. 

De kozijnen zijn wit en steken af tegen de okergele 

gevels en onderbreken de wit geaccentueerde kop-

gevels niet. Ramen en deuren kunnen donkere kleur 

ben een steile dakhelling (tussen 45º – 65º). Door de 

variatie in de lengte van de eenheden is de afwisse-

ling in nokrichting onregelmatig. De daken hebben 

een dakoverstek (0,4 tot 0,6 meter) waardoor de 

afwisseling in dakvlakken wordt benadrukt. 

Aan-, uit- en bijgebouwen

Bijgebouwen (garages, schuurtjes) zijn ondergeschikt 

aan de hoofdmassa en maximaal één laag hoog en 

hebben een plat dak met dakoverstek. 

Dakkapellen aan de voorzijde zijn ondergeschikt 

vormgegeven en hebben per architectonische een-

heid een duidelijke verwantschap met andere dak-

kapellen in de eenheid. Ze zijn zowel aan boven- als 

aan de onderzijde gelijnd.

Detaillering

De woningen in Het Westen Noord hebben een 

horizontale geleding en een bescheiden plasticiteit 

in de gevel. Door de horizontale geleding wordt de 

stedenbouwkundige structuur met gebogen straten 

ondersteund. Veel plasticiteit in de gevels zou voor 
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Gelijnde dakkapellen Benadrukte horizontale geleding met bescheiden overstek

Gedraaide kappen als accent

Materialisatie en kleurgebruik
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hebben. Om de dakvorm te benadrukken is het dak 

gedekt met rode keramische pannen en is de daklijst 

wit van kleur.

Garages worden in het beeld terughoudend behan-

deld, liggen terug en zijn uitgevoerd in okergeel, 

waarbij de donkere plint van de woning wordt 

doorgezet.

Entree Het Westen

Binnen het deelgebied Het Westen Noord neemt 

de entreezone een bijzondere plek in. Het moet 

een representatieve entree worden voor de wijk. De 

beeldkwaliteitsregels voor het Het Westen Noord 

zijn hier van toepassing. Daarnaast gelden er, van-

wege het (hogere) gewenste kwaliteitsniveau, een 

aantal aanvullingen. Dat komt voornamelijk tot uiting 

in de zorgvuldige detaillering en aandacht voor de 

oriëntatie.

Aan de noordzijde staan de woningen met hun 

zijkant naar de entreezone. Deze woningen hebben 

een tweezijdige oriëntatie, op de woonstraat en op 

de entreezone. De woningen hebben hun entree in 

de naar de entreezone gekeerde gevel. Deze gevel is 

zorgvuldig vormgegeven als een tweede voorgevel. 

Enkel een deur in deze gevel voldoet niet, gezien het 

representatieve karakter van deze plek.

Aan de zuidzijde  van de entree staan twee-onder-

één kap woningen. Deze zijn in tegenstelling tot in 

de rest van het Het Westen Noord verbijzonderd met 

naar voren springende elementen als erkers. Daar-

naast zorgt de afwisseling in nokrichting en gevel-

kleur voor een gevarieerd en representatief beeld. 

Entree Westen
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Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Rooilijnen

De woningen vormen rijen en staan in een ver-

springende rooilijn, waarbij de loop van de straat 

enigszins door de verspringing in de rooilijn wordt 

gevolgd. Op de hoeken van de straten springt de 

rooilijn naar voren. Deze afbakening maakt dat de 

straat een afgeronde eenheid vormt. 

De woningen staan 2 meter, 2,5 meter of 3 meter 

terug ten opzichte van de voorerfgrens. De rooilijn 

verspringt afwisselend per 1, 2 of 3 woningen. De 

rijen hebben een zadeldak met een doorlopende 

nok die per blok recht is. Door het oplopende maai-

veld verspringt de nokhoogte bloksgewijs. De door-

lopende nok gecombineerd met de verspringende 

rooilijn zorgt voor een verspringende dakgoot en dat 

een groot deel van de woningen een asymmetrische 

kap heeft. 

Om het spel met de verspringende rooilijn niet te 

verstoren zijn de gevels vlak en hebben geen in of 

uitspringende delen zoals erkers. 

5.4 HET WESTEN ZUID

Het Westen Zuid is een buurt met 

alleen rijwoningen. Om het beeld 

van het wonen in deze buurt aan-

trekkelijk te maken is het maken 

van afwisselende straten in een 

dorps karakter het uitgangspunt. 

Het dorpse is in deze buurt vertaald in een 

wisselende rooilijn waardoor de rijen visueel 

opgedeeld worden in kleinere eenheden. De 

hiermee samenhangde verspringende goot is in 

het beeld duidelijk aanwezig. 

Door het dakvlak te laten doorlopen wordt de 

samenhang per straat gecreëerd. Ter onder-

steuning springen de hoekwoningen naar 

voren. Dit maakt dat de straten een enigszins 

besloten zijn. Tevens krijgt iedere straat een 

eigen identiteit door de architectonische uit-

werking per straat te laten verschillen. Het kleu-

renschema is voor de hele buurt gelijk zodat 

het geheel als buurt herkenbaar is.

5 BEELDKWALITEIT ARCHITECTUUR

Verspringende rooilijn met doorlopende nok

Verspringende rooilijn met doorlopende nok Verspringende rooilijn met doorlopende nok
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Oriëntatie

De hoeken zijn in deze buurt op een bescheiden 

manier opgelost. Gedraaide kappen zijn niet toe-

gestaan. De tweezijdige oriëntatie krijgt vorm door 

bijvoorbeeld een deur en/of ramen in de zijgevel of 

een bescheiden uitbouw.

Beeldkwaliteit architectuur

Architectonisch thema

Door de verspringing in de rooilijn worden de rijen 

visueel opgedeeld in kleinere eenheden. Hierdoor 

ontstaat een kleinschalig en gevarieerd beeld. 

Het gebruik van traditionele materialen en warme 

kleuren ondersteunen dit beeld. Per straat komen 

er drie type gevelindelingen voor, samenhangend 

met de verspringing in de rooilijn. De verdeling over 

de straat van de drie gevels en de verspringing in 

de rooilijn is grotendeels willekeurig. De kleur van 

de gevel is gekoppeld aan de verspringing van de 

rooilijn. Woningen die het verst naar voren liggen 

hebben de donkerste gevelkleur. 

Architectonische eenheden

In Het Westen Zuid heeft iedere straat een eigen 

identiteit en een enigszins besloten karakter. Een 

straat vormt daarbij een architectonische eenheid. 

Per straat zijn de gevels verschillend vormgegeven.

Bouwmassa

De woningen hebben een enkelvoudige hoofd-

massa, bestaande uit twee lagen en een zadelkap. 

De dakhelling is steil en minimaal 45º. De nokrich-

ting is evenwijdig aan de voorgevel (langskap) en 

de nokhoogte is per rij gelijk en maximaal 11 meter 

hoog. De rijen hebben een doorlopend dakvlak. 

Door de verspringende rooilijn betekent dit dat veel 

woningen een asymmetrisch dak hebben (het voor- 

of achterdakvlak is langer) en dat de goothoogte ver-

springt. De goothoogte ligt op minimaal 4,5 meter.

De daken hebben een dakoverstek waardoor de 

afwisseling in goothoogte wordt benadrukt. De 

gootlijn van de naar voren gelegen woningen kan 

onderbroken worden door gevelopeningen. Om het 

spel van het doorlopende dakvlak met wisselende 

goothoogte niet te verstoren zijn dakkapellen aan de 

voorzijde niet toegestaan. 

Detaillering

De woningen hebben een bescheiden plasticiteit in 

de gevel. Per straat komen er drie type gevelindelin-

gen voor, samenhangend met de verspringing in de 

rooilijn. De gootlijn benadrukt het dakoverstek.

Bescheiden hoekoplossing

Verschillende gevelkleuren Doorbroken gootlijn door gevelopeningen
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Kleurgebruik

De gevels hebben een warme bruine kleur, zonder 

plint. Hoe verder de gevels naar achter liggen hoe 

lichter de kleur. De gevels in de 2 meter terug lig-

gende rooilijn zijn donker bruin. Bij 2,5 meter is de 

gevel bruin en bij 3 meter lichtbruin van kleur. 

Om de verspringende gootlijn te benadrukken heeft 

het boeibord een lichte kleur zoals wit of crème wit. 

Daken zijn gedekt met rode dakpannen, keramisch 

of beton (glazuron of gelijkwaardig).

5 BEELDKWALITEIT ARCHITECTUUR

Verschillende gevelkleuren

Materialisatie en kleurgebruik
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5.5 HET MIDDEN

Het Midden is een informeel 

gebied met een architectuur 

die refereert aan de markante 

baksteenarchitectuur uit de jaren 

’30. Het gebied heeft een hoge 

mate van eenheid in architectuur 

ondanks de verschillende woningtypes. Deze 

eenheid komt voort uit de rode gevels en de 

in het beeld nadrukkelijk aanwezige donkere 

daken met grote overstekken. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Rooilijnen

Om de informele sfeer van dit deelgebied te bena-

drukken staan de woningen in een verspringende 

rooilijn, binnen een bandbreedte van 3 tot 5 me-

ter. Daarbij loopt de rooilijn van de woningen wel 

evenwijdig aan de voorerfgrens. Voor de vrijstaande 

en tweekappers geldt dat maximaal twee woningen 

naast elkaar in dezelfde rooilijn staan. 

Bij de rijwoningen verspringt de rooilijn als verbijzon-

dering van bijvoorbeeld de hoeken of het midden 

van de rij, waardoor niet de herhaling van de indivi-

duele woning het thema is, maar de compositie van 

de rij als geheel.Tweekappers en rijwoningen

  vaste rooilijn op 5 meter

  rooilijn met bandbreedte van 3 tot 5 meter

  vrije rooilijn

Rooilijnen in de buurt Het Midden

Verschillende woningen in één architectuurstijl, jaren ‘30 Rij met accent  bij de hoek
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Deze architectonische stijl biedt veel afwisseling en 

sluit aan bij de dorpse uitstraling van het totale plan.

Architectonische eenheden

Variatie is een kenmerk voor de buurt. Er mogen 

daarom nooit twee dezelfde of teveel op elkaar 

lijkende vrijstaande woningen of tweekappers naast 

elkaar worden gerealiseerd. Er kunnen dus wel elders 

in de buurt dezelfde woningen of sterk op elkaar 

lijkende woningen gerealiseerd worden. Dit blijft ook 

gelden wanneer vrijstaande woningen of tweekap-

pers geschakeld worden door bijvoorbeeld garages. 

Voor de rijwoningen geldt dit niet. Bij de rijwonin-

gen wordt gestreefd naar het beeld een als geheel 

ontworpen compositie, daarbij is herhaling binnen 

de rij toegestaan.

Om de buurt een heldere grens te geven, vormt de 

rand aan de Doetinchemseweg/Groene slenk een 

uitzondering op de verspringende rooilijn. Hier staan 

de woningen in een rechte rooilijn, op 5 meter van 

de voorerfgrens. De rooilijn voor woningen aan de 

Kapperskolk en de appartementen is vrij.

Aan- en uitbouwen

Kenmerkend voor de jaren ’30 architectuur is de 

gedifferentieerde opbouw met veel meeontworpen 

uitbouwen als entrees, erkers, serres en loggia’s. 

Deze ondergeschikte bouwdelen mogen worden 

uitgebouwd tot op maximaal één meter achter de 

voor- of zijerfgrens. Garages mogen echter wel tot 

op de zijerfgrens gebouwd worden.

Beeldkwaliteit architectuur

Architectonisch thema

Als architectonisch thema voor deelgebied Het Mid-

den is gekozen voor de architectuur van de jaren 

’30 als inspiratiebron. Een zeer herkenbaar element 

in deze stijl zijn de nadrukkelijke daken met grote 

overstekken. 

5 BEELDKWALITEIT ARCHITECTUUR

Tweekappers aan Doetinchemseweg / Groene slenk

Erker

Herhaling van dezelfde woning bij rijen

Nadrukkelijke kap met  grote overstek
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goothoogte. De dakhelling is daarbij voor beide 

dakvlakken gelijk. Vanwege de steile dakhelling is de 

maximale nokhoogte 12 meter, de goot is minimaal 

3 meter en maximaal 6 meter hoog. De dakhelling is 

steil en ligt tussen 45º en 60º.

Rijen worden door verdraaiing van de kap, versprin-

ging in de rooilijn en het toepassen van symmetrie 

verbijzonderd. 

Aan-,  uitbouwen, bijgebouwen en dakkapellen vor-

men een onderdeel van het ontwerp van de woning. 

Ze mogen echter geen afbreuk doen aan de robuus-

te uitstraling van de hoofdmassa. 

Detaillering

Gevels zijn gevarieerd vormgegeven en hebben 

een horizontale geleding met verticale accenten. 

Plasticiteit is belangrijk. De voorgevel heeft een 

geprononceerd karakter. Bij de horizontale geleding 

zijn de nadrukkelijke kap met omtimmerde dakover-

stek en omlopende goten en horizontaal gelijnde 

ramen belangrijke elementen. De woningen kunnen 

voorzien zijn van (hoek)erkers, luifels, gemetselde 

bloembakken, daklijsten, strookramen en/of een ven-

sterreeks onder de dakrand. Verticale accenten zijn 

bijvoorbeeld een smalle kopgevel, een schoorsteen 

en een langwerpig hoog raam. Ook de entree kan als 

verticaal accent vormgegeven worden. 

Vooral bij woningen met een eenvoudige hoofdmas-

sa verdient de gevelcompositie extra aandacht, om 

te voldoen aan het gewenste beeldkwaliteitsniveau. 

De jaren ’30 architectuur kent een hoogwaardige de-

taillering. Voorbeelden van kenmerkende detaillerin-

Ook voor de rand aan de Doetinchemseweg/Groene 

slenk geldt dit niet. Hier is juist herhaling van dezelf-

de twee-onder-één kap woningen voorgeschreven. 

Bouwmassa

De woningen hebben een robuuste hoofdmassa met 

een nadrukkelijke kap. Ze zijn gedifferentieerd en 

gevarieerd vormgegeven. De woningen zijn één tot 

twee lagen hoog met een steile kap. Voor het afwis-

selende beeld zijn de hoofdmassa’s verbijzonderd 

door bijvoorbeeld erkers of andere ondergeschikte 

nevenmassa’s. Het uitgangspunt daarbij is dat hoofd- 

en nevenmassa’s een samenhangende totaalcom-

positie opleveren en dat de hoofdmassa als zodanig 

herkenbaar blijft. De hoofddakvorm is een zadeldak, 

een eventueel tweede kapvorm is ondergeschikt in 

vorm en richting. 

De nokrichting is afwisselend en vrij. De nok- en 

goothoogtes laten variatie zien waardoor er een 

afwisselend beeld ontstaat. De daken kunnen 

asymmetrisch zijn, waarbij er een ruim verschil is in 

Dezelfde twee-onder-één kap woningen

Robuuste hoofdmassa met nadrukkelijke kap Rij met accent  bij de hoek
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Rand met de Kapperskolk

De aansluiting op de Kapperskolk is binnen de buurt 

op een bijzondere manier vormgegeven. De beeld-

kwaliteitregels voor Het Midden zijn hier van toepas-

sing. Daarnaast gelden er, vanwege het (hogere) 

gewenste kwaliteitsniveau, een aantal aanvullingen. 

De rand met de Kapperskolk heeft als overgang naar 

deze ecologische verbindingszone een open karak-

ter en de architectuur is binnen het architectuurbeeld 

van de hele wijk expressiever. De woningen hebben 

een compacte hoofdvorm. Aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen houden minimaal 2 meter afstand van 

de zijerfgrens. De woningen hebben in principe geen 

(losse of aangebouwde) garage, tenzij deze is opge-

nomen in de hoofdmassa. Naast de woningen dient 

voldoende ruimte te zijn voor het plaatsen van twee 

auto’s naast elkaar (breedte is minimaal 5,5 meter).

Het expressieve karakter stelt hoge eisen aan de 

compositie van de gevels. Plasticiteit, horizontale 

geleding met verticale accenten zijn daarbij belang-

rijk. In plaats van een zadeldak kunnen de woningen 

ook een spitsboogdak hebben. Om het natuurlijke 

karakter van de Kapperskolk terug te laten komen in 

de architectuur kunnen de gevels ook (deels) in hout 

worden uitgevoerd. 

gen zijn smalle boeiboorden, zware houten kozijnen, 

speklagen en siermetselwerk en boogvormige ramen 

en entrees. 

Materialisatie en kleurgebruik

Het samenhangende materiaal en kleurgebruik in 

het deelgebied zorgt voor eenheid. De gevels zijn 

van rode baksteen. De daken zijn gedekt met zwarte 

keramische dakpannen. De kozijnen zijn van hout en 

geschilderd in wit.

5 BEELDKWALITEIT ARCHITECTUUR

Samenhangend materiaal- en kleurgebruik Spitsboogdak aan de rand met de Kapperskolk

Kenmerkende detailleringen
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5.6 MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

Het globaal bestemmingsplan kent 

reeds een belangrijke plek toe aan 

een Multifunctioneel Centrum in 

Wijnbergen. In het stedenbouwkun-

dig plan wordt dit waargemaakt en 

krijgt het centrum een plaats op het 

centrale knooppunt in de wijk. Dit 

is belangrijk om ook vanuit fiets- en looproutes het 

centrum eenvoudig bereikbaar te laten zijn.

Het gebouw ligt in het groene raamwerk aan de 

Kapperskolk. Deze bijzondere plek vraagt om een 

bijzonder gebouw. Het Multifunctioneel Centrum is 

zorgvuldig gepositioneerd in de structuur. Het ligt in 

meerdere zichtlijnen (vanuit de entree in Het Westen, 

de fietsbrug en de oostelijke Groene slenk). Ook is 

het gebouw vanuit Wijnbergen Het Oosten goed 

zichtbaar. 

Ligging van het Multifunctioneel Centrum

fietsroute

zichtlijn
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Het hoogteverschil met het water in de Kapperskolk 

is groot en de overgang is steil. De zichtbaarheid van 

het gebouw vergt een alzijdige oriëntatie. De rooilijn 

is vrij. De architectuur van het centrum past bij het 

landelijk karakter van de plek en het karakter van de 

Oude Doetinchemseweg (boerenerf). Het centrum 

is expressief van vorm om de bijzondere plek en 

functie tot uitdrukking te brengen. In de uitwerking 

moet het karakter van bebouwing op een boerenerf 

terugkomen, door bijvoorbeeld een lage goot en 

een flauwe dakhelling. Het gebouw is uitgevoerd in 

natuurlijk materialen, bijvoorkeur hout en riet en in 

warme en natuurlijke kleuren. 
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Natuurlijke materialen

Materiaalgebruik dat past bij het landelijk karakter 

Lage goot en flauwe dakhelling



76



77
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6.1 WATERSYSTEEM

Uitgangspunt is een duurzaam, robuust en veilig wa-

tersysteem dat aansluit op de inrichting van het plan 

Wijnbergen en de geohydrologische kenmerken van 

het gebied, waardoor er een drie-eenheid tot stand 

komt. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen met het 

principe van opvangen-bergen-afvoeren gehanteerd. 

Hemelwater

Het hemelwater wordt via goten langs de straten 

afgevoerd naar wadi’s. Deze hebben een berging van 

in totaal ca. 14.850 m3. De berging is ruimschoots 

voldoende, maar in extreme omstandigheden 1x per 

100 jaar zal er via een overloopconstructie in com-

binatie met een IT-riool het overtollige water naar 

de ecologische zones van de Kapperskolk worden 

afgevoerd. 

In de achterpaden komt een IT-riool, die met een 

overloopconstructie bij een te groot debiet loost op 

de  goten en de wadi’s. De wadi’s hebben een diepte 

van 0,50m en zijn gesitueerd ter plaatse van de over-

gang van de hoge delen en de lage delen en langs 

de geluidswal aan de Europaweg.   

Vuilwater

In het plan Wijnbergen Het Westen en Het Mid-

den wordt het vuilwater onder vrij verhang naar een 

tweetal aansluitingen gebracht. Voor het deel West 

wordt bij de bestaande rotonde bij de Europaweg 

een gemaal geplaatst, vanwaar het vuilwater wordt 

geïnjecteerd in de bestaande persleiding van het 

waterschap Rijn en IJssel. Het vuilwater van het deel 

Het Midden wordt afgevoerd naar het bestaande 

gemaal bij de Doetinchemseweg.

De minimale diameter van het vuilwaterriool is 

250mm met op het hoogtepunt een minimale dek-

king van 1,10m. Het vuilwaterriool krijgt een verhang 

van 1:250 over de eerste 2 strengen, vervolgens van 

1:300 naar 1:500 al naar gelang het debiet. In ver-

band met de grote hoogteverschillen in de bestaan-

de en nieuwe situatie zullen er een aantal valputten 

in het systeem zitten.

De bestaande woningen aan de Oude Doetin-

chemseweg worden ook aangesloten op het 

vrijverval riool en zal het bestaande drukriool worden 

gesaneerd. 

6 TECHNIEK
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6.2 HOOGSPANNINGSLEIDING

Door het bestaande gebied loopt nu het boven-

grondse tracé van de hoogspanning van de Liandon. 

In het plan worden de hoogspanningsleidingen on-

dergronds gebracht. Het tracé loopt globaal: langs 

de oostzijde van de Europaweg tussen de rotonde 

bij de Osloweg en de entree van de wijk, onder de 

wadi langs de entree via het fietspad naar de eco-

zone langs de Kapperskolk door het deel West naar 

de hoogspanningsmast aan de Doetinchemseweg. 

De ondergrondse hoogspanningskabels komen in 

speciaal zand met een dekking van 1,30m in verband 

met de warmteafdracht en komen op een veilige 

afstand tot de woningen (minimaal 5 meter).

Op een aantal plaatsen zal gebruik worden gemaakt 

van een antiwortelscherm, zodat de bomenrijen kun-

nen worden doorgezet. Dit is tevens van belang voor 

de vleermuizenroute door de wijk.

6.3 TRACÉ NUTSBEDRIJVEN

Het profiel 3 uit uniformiteit nutsbedrijven Ooste-

lijk Gelderland is overgenomen en verwerkt in het 

plan. In het plan zijn twee locaties aangewezen voor 

de grote bovengrondse kasten. Deze locaties zijn 

geïntegreerd in het stedenbouwkundig ontwerp in 

overleg met de nutsbedrijven. 
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6.4 DUURZAAMHEID

De gemeente Doetinchem wenst in Wijnbergen een 

duurzaam ingericht en functioneel woongebied tot 

stand te brengen. Er kunnen daarbij verschillende 

duurzaamheidsprincipes toegespast worden. 

Het planconcept voor Wijnbergen is gebaseerd op 

de duurzame aspecten van de ondergrond en het 

landschap. Tevens dragen het gevarieerde woon-

programma, de prettige en veilige woonomgeving, 

de sociaal veilige woonomgeving en routes en de 

voldoende parkeergelegenheid bij aan de duur-

zaamheid van de wijk Wijnbergen. 

Twee belangrijke principes om te komen tot een 

duurzaam verkeerssysteem zijn het bevorderen van 

het fietsgebruik en het toepassen van de principes 

van duurzaam veilig. 

Er is gekozen voor het gebruik van de fiets aan te 

moedigen door de goede fietsverbindingen door 

het plan aan te leggen en deze aan te laten sluiten 

op het grotere fietsnetwerk in de omgeving. Door-

gaande auto-ontsluitingen ontbreken in het plan.

De gehele wijk wordt uitgevoerd als een 30 km-zone, 

waardoor de verkeersonveiligheid en de overlast 

door auto’s flink omlaag wordt gebracht. 

Voor het watersysteem is gekozen voor het scheiden 

van schoon regenwater en vuil huishoudelijk afvalwa-

ter. Het schone regenwater wordt in bovengrondse 



goten met zoveel mogelijk gebruik van het natuur-

lijke hoogteverschil afgevoerd naar de wadi’s. Hier 

kan het water infiltreren. Er wordt geen hemelwater 

afgevoerd uit het plangebied.

Daarnaast is er in het plan veel aandacht voor de 

bestaande natuurwaarden en ecologische waarden 

binnen het plangebied. In aansluiting hierop wordt 

er voor het groen in het plan gebruik gemaakt van 

inheemse soorten. Deze soorten zijn geschikt voor 

deze gronden en zijn er dus minder kunstgrepen 

nodig om het groen op een goed niveau te krijgen 

en houden.

Voor het grondwerk zal worden gestreefd naar een 

gesloten grondbalans. 

6.5 GLOBALE GRONDBALANS

In het plan is een zeer grote diversiteit qua bodem-

opbouw aanwezig. De Oude Doetinchemseweg ligt 

op een zandrug met sterk humeuze zandige boven-

grond. Zowel aan de westzijde en de zuidoostzijde 

van het plan bestaat de bovengrond uit een humeu-

ze kleilaag. 
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Van het gehele plan is een grondbalans opgesteld, 

exclusief de geluidswal. Er wordt gewerkt met een 

gesloten grondbalans. Er is een klein tekort aan 

grond en voor de verhardingsopbouw wordt er op-

hoogzand aangevoerd. In de definitieve uitwerking 

van het plan in de besteksfase zal het nader worden 

uitgewerkt tot een gesloten grondbalans.

Uitgangspunten:

geen vrijkomende grond uit de rioolsleuf;• 

geen vrijkomende grond achterpaden en plantga-• 

ten en -sleuven gerekend;

geen grondverbetering onder de woningen of • 

extra in cunetten;

geen rekening gehouden met de vrijkomende • 

grond uit de werkzaamheden Liandon;

geen hergebruik van vrijkomend zand in cunetten/ • 

rioolsleuf.

Eindconclusie

Er zal naar verwachting een klein overschot van de 

grond (klei/veen) in het totaalplaatje zijn gezien de 

uitgangspunten. Mocht in het hoger gedeelte zand 

vrijkomen, geschikt voor zandbed of drainage, dan 

kan een deel worden hergebruikt in het plan. Dan zal 

er een tekort optreden.
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GRONDBALANS WIJNBERGEN TE DOETINCHEM
Benodigd grond t.b.v. ophoging

OPPERVLAK I 110*120 13.200 m2 13.200 m3
OPPERVLAK II 30*340 10.200 m2 4.800 m3
OPPERVLAK IIIa 550*100 - 18650 36.350 m2 18.175 m3
OPPERVLAK IIIb 140*35 4.900 m2 4.900 m3

250*55 13.750 m2 13.750 m3
OPPERVLAK IV 165*40 6.600 m2 2.650 m3
OPPERVLAK V 110*126 13.206 m2 38.500 m3
OPPERVLAK VI 570*210 119.700 m2 47.850 m3
TOTAAL BALANS 70.000 m3

Vrijkomend grond/zand

ONTGRAVEN VIJVERPARTIJEN (270+180) * (10x1,5x0,5) 3.500 m3
ONTGRAVEN WADI’S (10x0,5) * 1200m1 6.000 m3
CUNETTEN HOOGGGELEGEN (6x0,7) * 1020m1 4.250 m3
CUNETTEN LAAGGELEGEN (10x0,7) * 3100m1 21.750 m3
WONINGEN HOOG RIJTJES (5,5x10x0,8) * 28st 1.250 m3
WONINGEN HOOG 2ONDER1 (6,5x12x0,8) * 33st 2.050 m3
WONINGEN HOOG VRIJSTAAND (9x11x0,8) * 21st 1.650 m3 4.950 m3
WONINGEN LAAG RIJTJES (5,5x10x0,8) * 330st 14.500 m3
WONINGEN LAAG 2ONDER1 (6,5x12x0,8) * 100st 6.250 m3
WONINGEN LAAG VRIJSTAAND (9x11x0,8) * 20st 1.500 m3 22.250 m3
EIND BALANS 7.350 m3



Wijnbergen, onderzoek natuurwaarden Wijnbergen 

in het kader van natuurwetgeving, 2004, Nieuwland 

Advies). 

Het plangebied uit dit natuurwaardenonderzoek is 

groter dan het deel Wijnbergen Het Westen en Het 

Midden. Het plangebied ligt tussen de Oude IJssel, 

A18 en de Kilderse Weg. Daarnaast is in verband met 

de mogelijke relaties die van invloed kunnen zijn op 

de beschermde soorten binnen het plangebied, het 

onderzoeksgebied groter en bevat ook een deel van 

het gebied ten zuiden van A18. 

Doordat ten tijde van het natuuronderzoek het 

stedenbouwkundig plan voor de woonwijk nog 

ontbreekt, zijn de aangegeven maatregelen nog 

indicatief van karakter.

Uit de natuurtoets voor Wijnbergen komen de vol-

gende conclusies naar voren:

Wijnbergen is volledig  onderzocht in perioden waarin 

de meeste soorten goed tot redelijk in beeld kunnen 

worden gebracht. Binnen het plangebied zijn ook bij 

nader onderzoek geen extra beschermde soorten of 

aantallen van soorten te verwachten. Op basis van de 

verzamelde gegevens is een vrijwel volledig, actueel 

en betrouwbaar beeld ontstaan van de in het plange-

bied voorkomende beschermde soorten. 

In het plangebied komen diverse beschermde 

planten- en diersoorten voor. In Wijnbergen komen 

drie beschermde plantensoorten voor (niet binnen 
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7.1 ACHTERLIGGENDE ONDERZOEKEN

De afgelopen jaren hebben er diverse onderzoeken 

plaatsgevonden die betrekking hebben op het ste-

denbouwkundig plan voor Wijnbergen:

• Milieucontouren analyse / bestemmingsplan analyse 

Wijnbergen (Aveco de Bondt, 20 maart 2008);

• Archeologisch onderzoek (Arc 2007);

• Onderzoek werverkeerslawaai en luchtkwaliteit 

(DGMR, 2006);

• Boomwaardering projectgebied Wijnbergen 

 (gemeente Doetinchem, september 2006);

• Waterhuishoudkundig-  en rioleringsplan Wijnber-

gen (Oranjewoud, 11 december 2007);

• Onderzoek natuurwaarden Wijnbergen (Nieuwland, 

maart 2004) in het kader van natuurwetgeving (habi-

tat- en vogelrichtlijn, Flora en Faunawet);

• Natuurtoets Wijnbergen, Doetinchem, ecogroen 

advies, 27 februari 2009 (pm)

• Vleermuisonderzoek (vereniging voor zoogdierkun-

de en zoogdierbescherming, november 2003);

• Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1, 

Raap 1998).

7.2 ONDERZOEK NATUURWAARDEN

Om inzicht te krijgen in de natuurwaarden van 

Wijnbergen en in het al dan niet voorkomen van be-

schermde planten- en diersoorten heeft er een 2004 

een onderzoek plaatsgevonden (Natuurwaarden 

Veldinventarisatiekaart Vogels uit ‘Natuurwaarden Wijnbergen’ Veldinventarisatiekaart Amfibieën en vissen uit ‘Natuurwaarden Wijnbergen’



Er kunnen ten gevolge van de bebouwing van 

Wijnbergen maatregelen nodig zijn binnen het 

plangebied (ecologische inpassing mitigatie en/of 

compensatie). Door het ontbreken van een steden-

bouwkundig plan ten tijde van het natuurwaardenon-

derzoek zijn deze niet exact aangegeven. 

Er bevinden zich in het plangebied geen vaste ver-

blijfplaatsen van vleermuizen en steenmarters.

Binnen het plangebied broedt een aantal algemeen 

voorkomende vogelsoorten. De uitvoering van 

mogelijk schadeveroorzakende werkzaamheden zal 

buiten het broedseizoen moeten plaatsvinden om 

zo aantasting en opzettelijke verstoring van deze 

broedvogels te voorkomen.

Voor het bestemmingsplan / uitwerkingsplan zal het 

natuurwaardenonderzoek geactualiseerd worden. 

Dan kan ook bekeken worden of er nog maatrege-

len nodig zijn binnen het plangebied en tijdens de 

bouw. 

7.3 VLEERMUIZENONDERZOEK

Door de vereniging voor zoogdierkunde en zoog-

dierbescherming is in november 2003 een vleermuis-

onderzoek uitgevoerd in het gebied “Wijnbergen”. 

Hiervoor zijn inventariseringen met een zgn. bat 

detector gedaan en zolders en gebouwen gecontro-

leerd.

het plangebied van Wijnbergen Het Westen en Het 

Midden), waarvan twee in de Kapperskolk en één in 

bermen. Van de fauna hebben verschillende be-

schermde soorten er hun (deel)leefgebied, waaron-

der vleermuizen, vogels, amfibieën en vissen. 

Wijnbergen is van bovenregionaal belang als deel-

leefgebied voor vijf vleermuissoorten. Zo vormen de 

Kapperskolk en de Oude IJssel belangrijke jachtge-

bieden en spelen opgaande beplantingen een rol in 

de vliegbewegingen en/of vliegroutes.

Voor de IJsvogel is Wijnbergen een belangrijk ge-

bied en onderdeel van een ‘regionaal kerngebied’ 

met Oude IJssel, Waals water / Kemnade, Park De 

Huet en Sportpark-Zuid. De opgaande beplantin-

gen, zoals rond de Kapperskolk zijn van belang voor 

kleine zangvogels en Steenuil en de open grasland-/ 

akkergebieden voor de Patrijs respectievelijk alge-

mene weidevogelsoorten.

Alle wateren in het plangebied fungeren als voort-

plantingsbiotoop voor verschillende amfibieënsoor-

ten. In de Wijnbergse Loopgraaf komt het Bermpje 

voor, een karakteristieke vissoort van beken (en 

beschermd).

Ook zijn er in het plangebied relatief veel minder 

algemene planten- en diersoorten aangetroffen. Dit 

geldt met name voor plantensoorten van vochtige, 

matig voedselrijke graslandvegetaties (Kruipend 

zenegroen, Echte koekoeksbloem) en voor diverse 

insecten waaronder dagvlinders (Koninginnepage) en 

libellen (Weidebeekjuffer).
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Er zijn tijdens de inventarisatie geen soorten waarge-

nomen uit bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn. 

Er zijn echter wel 5 soorten uit bijlage IV waargeno-

men. Deze genieten een strikte bescherming.

In het plangebied zijn geen verblijfsplaatsen, 

maar wel landschapsstructuren die de functie van 

jachtplaats, baltsplaatsen en vliegroutes vervullen 

gevonden. Hierdoor is het gebied als een belangrijk 

vleermuisgebied, of gebied met belangrijke functies 

voor vleermuizen te waarderen.

Het voorkomen van de vleermuizen heeft gevolgen 

voor de inrichting van het gebied. Er worden meer-

dere inrichtingsvoorstellen in het rapport gedaan, 

waarvan dit de belangrijkste zijn voor dit deelgebied:

Bouwen met toegankelijke spouwmuren, gevelbe-• 

timmering, extra brede daklijsten of vleermuispan-

nen; 

Gebruik van inheemse boom- en struiksoorten • 

om de structuren die de jachtgebieden vormen te 

bevorderen; 

Spaarzaam omgang met verlichting op bepaalde • 

plekken in het plangebied; 

Onderhoud aan de beplanting dient gericht te zijn • 

op de functie van vliegroute voor vleermuizen

Voor de volledige lijst aan inrichtingseisen /-voor-• 

stellen verwijzen wij u naar het rapport.

     

7.4 BOOMWAARDERING

Al bij het opstellen van het bestemmingsplan in 

1998 heeft bureau Copijn een bomeninventarisatie 

uitgevoerd. In 2006 is door de gemeente een nieuwe 

inventarisatie uitgevoerd omdat:

per 1 januari 2006 nieuwe gemeentelijke regels • 

voor de waardebepaling van bomen zijn vastge-

steld;

de inventarisatie van 1998 niet geheel volledig is;• 

de eerste inventarisatie ruim 8 jaar oud is en daar-• 

door onvoldoende recent om op basis hiervan 

eventuele kapvergunningsprocedure te kunnen 

starten.

De boomwaardering definieert:

bijzondere bomen; • 

waardevolle bomen in te passen; • 

waardevolle bomen streven naar inpassing;• 

overige bomen.• 

In Wijnbergen Het Midden en Het Westen komen 

geen bijzondere bomen voor. Met name langs de 

Kapperskolk, de Europaweg en op de enkele kavels 

langs de Oude Doetinchemseweg staan waardevolle 

bomen (in te passen en streven naar inpassing). 

Waardevolle bomen (in te passen) moeten in prin-

cipe duurzaam worden ingepast in nieuwe plannen. 

Een kapvergunning is alleen mogelijk als de inpas-

sing dermate verstrekkende gevolgen heeft voor 

het werk als geheel dat dit niet opweegt tegen het 

belang van behoud van de bewuste bomen. In dat 

84

Boomwaardering



7.5 ENERGIEVISIE

In het bestemmingsplan Wijnbergen Woongebied is 

de ambitie neergelegd dat er in Wijnbergen sprake 

moet zijn van 20% CO2-reductie ten opzichte van 

Dichteren. De ambitie is gebaseerd op de energievi-

sie voor de locaties Dichteren en Wijnbergen (Ecofys, 

juli 1998). Daarbij is uitgegaan dat minimaal 50-75% 

van de woningen noord-zuid wordt verkaveld. In een 

later stadium zal in overleg met energiebedrijven 

en de bouwwereld een keuze worden gemaakt uit 

de toe te passen energievoorzieningen. Ook zal 

een keuze worden gemaakt over de toe te passen 

energie-infrastructuur: gas en elektra of warmte en 

elektra.

7.6 WATERTOETS

Bij het opstellen van het bestemmingplan Wijnber-

gen Woongebied in 1998 heeft KIWA Hydro-eco-

logisch onderzoek uitgevoerd. Toen in het vervolg 

daarop de contouren van het Stedenbouwkundig 

Plan zichtbaar werden in 2007, is de verplichte Water-

toets voor Wijnbergen Het Midden en Het Westen 

uitgevoerd (Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan 

Wijnbergen Het Midden en Het Westen, Oranje-

woud B. V., 2007). Conclusies uit dit onderzoek zijn:

Het plangebied staat onder invloed van de Oude 

IJssel. Hierdoor komen periodiek hoge grondwater-

standen voor en is er geen afvoer uit het plangebied 

mogelijk. Dit betekent dat relatief veel waterber-

geval dient als eerst de mogelijkheid van verplanten 

onderzocht te worden. Is dit niet mogelijk of staat 

dit niet in verhouding tot de financiële waarde van 

de boom, dan geldt een (compenserende) herplant-

plicht of financiële compensatie.

Ter plaatse van de toekomstige entree van Wijnber-

gen vanaf de Europaweg staan 8 waardevolle wilgen 

(in te passen). De plaats van de toekomstige entree 

is vastgelegd in het bestemmingsplan Wijnbergen 

Woongebied. De wilgen kunnen niet worden inge-

past of worden verplaatst.

Overige waardevolle bomen (in te passen) kunnen 

worden ingepast.

Bij waardevolle bomen (streven naar inpassing) moet 

eerst worden gezocht naar inpassingsmogelijkhe-

den. Indien dit niet te bereiken is door eenvoudige 

aanpassingen in het plan, vindt verlening van een 

kapvergunning plaats mits herplant of compensatie 

wordt geregeld. 

Bij de aansluiting van de Oude Doetinchemseweg 

op de Vancouverstraat staat een sleedoornhaag 

die als waardevol wordt getypeerd (streven naar 

inpassing). Door de toegangen naar woningen ter 

plaatse van de sleedoornhaag kan deze niet worden 

ingepast. 

Overige waardevolle bomen (streven naar inpassing) 

kunnen worden ingepast.

In het algemeen worden bestaande bomen zoveel 

mogelijk ingepast in Wijnbergen Het Midden en Het 

Westen.
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ging vereist wordt en dat delen van het plangebied 

verhoogd moeten worden tot circa N.A.P.+12,25 

m. De exacte maaiveldhoogte wordt vastgesteld 

op basis van de grondbalans. Verder is het plange-

bied grotendeels geschikt voor het infiltreren van 

hemelwater. Alleen de (kleilaag van de) komgron-

den is ongeschikt om water te infiltreren, hier dient 

grondverbetering toegepast te worden. Dit is goed 

mogelijk in combinatie met de vereiste ophoging 

van het plangebied.

Op basis van het vigerend beleid is het wenselijk om 

zoveel mogelijk aan te haken op de trits ‘vasthou-

den-bergen-afvoeren’. Hier is in het plan invulling 

aan gegeven door eerst te infiltreren en daarna vast 

te houden in de groene berging. In het plangebied 

zit dusdanig veel berging dat er zelfs geen sprake is 

van afvoer naar het water in de Kapperskolk.

Het ontwerp heeft uiteindelijk geresulteerd in een 

duurzame, robuuste en veilige inrichting van de 

waterhuishouding en riolering. Belangrijkste aspec-

ten zijn de bovengrondse afvoer van hemelwater, 

het zelfregulerende karakter en de veilige inrichting. 

Daarnaast is voldoende ruimte voorzien voor het 

uitvoeren van beheer en onderhoud.

7.7 GELUID

Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai en 

industrielawaai is noodzakelijk om te bepalen of de 

nieuwe woningen die binnen de invloedssfeer van de 

omliggende wegen en bedrijven vallen voldoen aan 

de normen van de Wet geluidhinder. Voor het opstel-

len van het bestemmingsplan is er door Akoestisch 

adviesbureau van der Boom akoestisch onderzoek 

naar wegverkeerslawaai (Geluidbelasting Bestem-

mingsplan Wijnbergen te Doetinchem, Akoestisch 

adviesbureau van der Boom, 19 april 1999) en naar 

industrielawaai (Geluidsituatie het te zoneren indus-

trieterrein Wijnbergen te Doetinchem, Akoestisch 

adviesbureau van der Boom, 8 april 1999) gedaan.

Omliggende wegen

Uit het bestemmingsplan blijkt dat het plangebied 

Wijnbergen Het Midden en Het Westen zowel aan 

de west- als aan de zuidzijde binnen de wettelijke 

geluidszones van wegen, te weten de Europaweg 

en de Bedrijvenweg, ligt. Voor deze wegen gelden 

zones van respectievelijk 250 en 200 meter.

De wettelijke zonebreedtes zijn zodanig bepaald dat 

er buiten de zone in het algemeen geen geluidsni-

veaus voorkomen van meer dan de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB. Voor gebieden binnen de zone 

moet de geluidsbelasting op de gevels worden 

vastgesteld. Gebieden buiten de zone behoeven in 

de zin van de Wet geluidhinder niet te worden be-

schouwd. In beginsel moet er worden gestreefd om 

binnen de zone de voorkeurswaarden te vergunnen 

(middels ontheffing). Voor nieuw te bouwen wonin-

gen in het binnenstedelijk gebied geldt een maxi-

male grenswaarde van 63 dB. Voor het verkrijgen 

van een ontheffing dient wel een afweging plaats te 

vinden van mogelijk te treffen maatregelen om de 

geluidsbelasting te reduceren. 
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Het betreft hier een IBM project, een project dat 

in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

Derhalve is een zogenaamde grenswaardentoets 

uitgevoerd. Uit de berekeningen is gebleken dat er 

geen overschrijdingen plaatsvinden. Dit houdt in dat 

de planontwikkeling doorgang kan vinden zonder op 

bezwaren te stuiten inzake de luchtkwaliteit.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de grenswaarden 

voor de concentraties NO2 en PM10 en het aantal 

overschrijdingsdagen van deze stoffen niet worden 

overschreden in de onderzochte situaties (jaren). 

7.9 BODEMONDERZOEK

Door Arcadis is voor het gehele plangebied een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (“Verken-

nend bodemonderzoek woongebied Wijnbergen te 

Doetinchem”, 16 januari 2006). Hierin wordt gecon-

cludeerd dat voor het gehele plangebied, met uit-

zondering van het gebied direct om de Oude Doe-

tinchemseweg 25, geldt dat de locatie “onverdacht 

is”. Een nader onderzoek op deze niet-verdachte 

locaties wordt daarom niet noodzakelijk geacht. Wel 

wordt aanbevolen om puinhoudende grond separaat 

te ontgraven en in depot te plaatsen. Na een depot-

bemonstering kunnen de verwerkingsmogelijkheden 

worden bepaald. 

Voor de locatie aan de Oude Doetinchemseweg 25 

wordt aangeraden om op basis van proefsleuven te 

onderzoeken of er asbest aanwezig is in de onder-

grond.

In het bestemmingsplan zijn reeds de grenzen 

opgenomen waar de voorkeursgrenswaarde geldt. 

Hieruit blijkt dat, zonder rekening te houden met 

geluidsreducerende maatregelen, een deel van de 

geprojecteerde woningen uit het stedenbouwkundig 

plan een geluidsbelasting zullen ondervinden van 

meer dan 48 dB.

Industrielawaai

In het bestemmingsplan Wijnbergen woongebied is 

voor het plangebied grenzend aan bedrijventerrein 

Wijnbergen en grenzend aan de meubelboulevard 

een overgangszone opgenemen met de bestem-

ming ‘Wonen met bedrijven’. De overgangszone is 

mede ontstaan door de ligging van de geluidszone 

van bedrijventerrein Wijnbergen. Hierdoor kunnen 

hogere grenswaarden nodig zijn voor de woningen 

binnen de zonegrens van het bedrijventerrein. 

Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. 

7.8 LUCHTKWALITEIT

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. heeft on-

derzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit van het 

plangebied (Luchtkwaliteitonderzoek ontwikkeling 

woongebied Wijnbergen te Doetinchem,6 maart 

2009). Vanwege diverse ontwikkeling in Wijnbergen 

zal er in de toekomst meer verkeer gaan rijden. In 

het luchtkwaliteitonderzoek is berekend of in de toe-

komstige situatie aan de eisen kan worden voldaan, 

die gesteld worden in de Wet milieubeheer, onder 

hoofdstuk 5.



7.10 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Binnen het plangebied zijn meerdere archeologische 

onderzoeken uitgevoerd, in 1999, 2006 en 2007. Uit 

het laatste onderzoek, uitgevoerd door ARC, is ge-

bleken dat er nabij de Doetinchemseweg resten van 

een toltoren in de bodem zitten. Voor het steden-

bouwkundig plan heeft dit verregaande gevolgen. 

Er moet namelijk rekening gehouden worden met 

de aanwezige monumenten in de ondergrond. Het 

stedenbouwkundig plan is hierop aangepast, zodat 

aantasting van de archeologische resten voorkomen 

wordt.
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Bijlage 13  Gebiedstypen

 644 

 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



 

 

 



Bijlage 14  Evenementen overzicht
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 bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' vastgesteld 



 

 

Evenementen overzicht 

 

Nummer 
evenemen
tenterrein 

Locatie Max. 
aantal 
evenemen
ten 

Sub aantal 
per categorie 

Max. aantal 
dagen (excl. 
op- en 
afbouw) 

Max. bezoekers 
per dag 

1 Auroraweg 6 Dtc 6 3 2 150 

3 2 2200 

2 Sportweg 1 t/m 7 Dtc 

(Sportpark Zuid + 
Topsporthal) 

15 3 2 500 

6 2 2500 

6 3 2500 

3 Naast Dichterseweg 80 
Dtc  

(Varkensweide) 

6 3 3 2000 

3 5 2000 

4 Naast Wijnbergseweg 1 
Dtc (De Bleek) 

6 3 1 3000 

3 5 2000 

5 Nabij Handelskade 2 Dtc 

(Oude IJssel) 

50 30 1 2000 

10 2 2000 

6 3 3000 

4 4 4000 

6 Simonsplein Dtc 15 

 

2 30 300 

1 12 500 

12 5 7000 

7 Naast Nieuweweg 40 Dtc 

(Amphionpark) 

6 3 2 3000 

3 3 3000 

8 Naast Nijverheidsweg 1A 
Wehl (IJsbaan 
Wehl/Diepenbroekstraat) 

6 3 2 1500 

3  4 2500 

9 Nabij Kerkplein 1 Wehl 

(Centrum Wehl) 

6 1 2 1500 

2 2 200 

3 3 1000 

10 Naast Nieuwe Kerkweg 
34 Wehl 
(Boerenbondplein) 

6 3 2 1000 

3 2 1500 

11 Naast Nieuwe Kerkweg 
32 Wehl 

(Elver terrein) 

6 3 4 600 

3 8 1700 

      

 




	Stedelijk gebied - voorjaar - 2020
	Vastgesteld

	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding en doel
	1.2 Plangebied
	1.3 Geldende bestemmingsplannen
	Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
	2.1 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur
	2.2 Functies
	2.3 Ontwikkelingen
	2.4 Wijzigingen
	Hoofdstuk 3 Beleidskader
	3.1 Inleiding
	3.2 Rijksbeleid
	3.3 Provinciaal beleid
	3.4 Regionaal beleid
	3.5 Gemeentelijk beleid
	Hoofdstuk 4 Haalbaarheid
	4.1 Algemeen
	4.2 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
	4.3 Bodem
	4.4 Akoestiek
	4.5 Luchtkwaliteit
	4.6 Externe veiligheid
	4.7 Bedrijven en milieuzonering
	4.8 Flora en fauna
	4.9 Water
	4.10 Archeologie en cultuurhistorie
	4.11 Molenbiotoop
	4.12 Verkeer en parkeren
	Hoofdstuk 5 Wijze van bestemmen
	5.1 Inleiding
	5.2 Toelichting op de regels
	Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
	Hoofdstuk 7 Procedure
	7.1 Algemeen
	7.2 Inspraak
	7.3 Overleg
	Bijlagen toelichting
	Bijlage 1 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Gaanderen
	Bijlage 2 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Doetinchem West
	Bijlage 3 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Wehl
	Bijlage 4 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Nieuw-Wehl
	Bijlage 5 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur Doetinchem Centrum
	Bijlage 6 Functies in deelgebied Gaanderen
	Bijlage 7 Functies in deelgebied Doetinchem West
	Bijlage 8 Functies in deelgebied Wehl
	Bijlage 9 Functies in deelgebied Nieuw-Wehl
	Bijlage 10 Functies in deelgebied Doetinchem Centrum
	Bijlage 11 Molenbiotopen
	Bijlage 12 Gebiedstypen
	Bijlage 13 Toelichting bij de Staat van Bedrijfsactiviteiten en Sportvoorzieningen
	Regels
	Hoofdstuk 1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten
	Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Agrarisch
	Artikel 4 Bedrijf
	Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening
	Artikel 6 Bedrijventerrein
	Artikel 7 Bos
	Artikel 8 Centrum
	Artikel 9 Cultuur en ontspanning
	Artikel 10 Detailhandel
	Artikel 11 Dienstverlening
	Artikel 12 Gemengd - 1
	Artikel 13 Gemengd - 2
	Artikel 14 Gemengd - 3
	Artikel 15 Gemengd - 4
	Artikel 16 Groen
	Artikel 17 Horeca
	Artikel 18 Kantoor
	Artikel 19 Maatschappelijk
	Artikel 20 Natuur
	Artikel 21 Recreatie
	Artikel 22 Sport
	Artikel 23 Tuin
	Artikel 24 Verkeer
	Artikel 25 Verkeer - Railverkeer
	Artikel 26 Water
	Artikel 27 Wonen
	Artikel 28 Wonen - 1
	Artikel 29 Wonen - 2
	Artikel 30 Wonen - 3
	Artikel 31 Wonen - 4
	Artikel 32 Wonen - 5
	Artikel 33 Wonen - Uit te werken
	Artikel 34 Woongebied - 1
	Artikel 35 Woongebied - Uit te werken
	Artikel 36 Leiding - Gas
	Artikel 37 Leiding - Riool
	Artikel 38 Waarde - Archeologie
	Artikel 39 Waarde - Archeologische verwachting 1
	Artikel 40 Waarde - Archeologische verwachting 2
	Artikel 41 Waarde - Archeologische verwachting 3
	Artikel 42 Waarde - Archeologische verwachting 4
	Artikel 43 Waterstaat - Waterkering
	Hoofdstuk 3 Algemene regels
	Artikel 44 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 45 Algemene bouwregels
	Artikel 46 Algemene gebruiksregels
	Artikel 47 Algemene aanduidingsregels
	Artikel 48 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 49 Algemene wijzigingsregels
	Artikel 50 Overige regels
	Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
	Artikel 51 Overgangsrecht
	Artikel 52 Slotregel
	Bijlagen regels
	Bijlage 1 Lijst van vrije beroepen
	Bijlage 2 Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven
	Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven
	Bijlage 4 Nota Parkeernormen Auto en Fiets
	Bijlage 5 Detailhandelsbeleid
	Bijlage 6 Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen
	Bijlage 7 Visie boodschappenstructuur
	Bijlage 8 Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
	Bijlage 9 Staat van Sportvoorzieningen
	Bijlage 10 Terrassenbeleid
	Bijlage 11 Standplaatsenbeleid
	Bijlage 12 Stedenbouwkundig Plan Wijnbergen
	Bijlage 13 Gebiedstypen
	Bijlage 14 Evenementen overzicht

