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Nota van zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan 

Hamburgerbroek Iseldoks 2, 2011 

(Geanonimiseerde versie)   
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Inhoud plan  

Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van 350 woningen, commerciële 

dienstverlening, horeca en maatschappelijke voorzieningen. 

Gevolgde procedure 

Vanaf 15 januari 2015 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie gelegen (t/m 25 

februari 2015) 

 

Ontvangen zienswijzen 

Deze nota geeft een beeld van de ontvangen zienswijzen en hoe daarmee wordt omgegaan. 

 

De volgende zienswijzen zijn tijdig ingediend: 

 

1.  Briefschrijver 1, gedateerd 24 februari 2015, ontvangen op 25 februari 2015, 

briefnummer 15z0006607 

2.  Briefschrijver 2, gedateerd 22 januari 2015, ontvangen op 23 januari 2015, 

briefnummer 15z0002172 en 15z0002228 

3.  Briefschrijver 3, gedateerd 23 januari 2015, ontvangen op 26 januari 2015, 

briefnummer 15z0002364 

4.  Briefschrijver 4, gedateerd 20 februari 2015, ontvangen op 24 februari 2015, 

briefnummer 15z0006497 

 

Deze zienswijzen zijn hieronder samengevat en zijn cursief van een reactie voorzien.  

 

Van de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven op de zienswijzen is geen gebruik 

gemaakt.
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Samenvatting van en reactie op de zienswijzen 

 

1. Briefschrijver 1 

Zienswijze punt 1: 

De briefschrijver geeft aan dat zij belanghebbende is in het ontwikkelen van het 

bestemmingsplan Hamburgerbroek - Iseldoks 2, 2011. 

Reactie punt 1: 

De briefschrijver wordt ook gezien als belanghebbende. Met regelmaat worden er overigens 

overleggen gevoerd tussen de briefschrijver de ontwikkelende partijen en de gemeente. 

 

Zienswijze  punten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10: 

Met de wetswijziging d.d. 25 april 2013 van de Crisis- en herstelwet is het 

gebiedsontwikkelingsplan als planfiguur verdwenen. Het tegelijk inzetten van deze 

planfiguur naast die van het bestemmingsplan is niet meer mogelijk. Dit geldt temeer nu 

beide plannen op enkele wezenlijke punten tegenstrijdig lijken te zijn. Beide plannen 

moeten geïntegreerd zijn in een “bestemmingsplan plus”. Het in procedure gebrachte 

gebiedsontwikkelingsplan bevat bovendien geen concreet zicht op de maatregelen die 

maken dat binnen 10 jaar alsnog aan milieunormen zal worden voldaan.  

Reactie: 

De bewering klopt. Met de genoemde wetswijziging is de wettelijke basis voor een 

gebiedsontwikkelingsplan (GOP) vervallen. Het GOP is verwerkt in de toelichting van het 

bestemmingsplan. 

In de zienswijze wordt gerefereerd aan het GOP in relatie tot de geluidsnormering.  

Flexibilisering bij de toepassing van de geluidsnormen nu en in de toekomst is – met het vervallen 

van het GOP - niet aan de orde en ook uitgangspunt bij de definitieve vaststelling van de 

ontheffing hogere grenswaarden geluid. De bebouwing binnen plan Iseldoks fase 1 geldt als 

akoestische afscherming voor toekomstige woningen binnen plan Iseldoks fase 2. Garanties 

betreffende de daadwerkelijke realisatie van deze afscherming zijn de voorwaardelijke 

verplichting in het bestemmingsplan (artikel 6.5.5 van de regels) en de daadwerkelijke start van 

de bouw op 5 januari 2015.  

conclusie: Het bestemmingsplan is op deze punten niet gewijzigd (alleen de toelichting is 

aangepast). 

 

 Zienswijze punten 8 en 11: 

Bronmaatregelen bij de papierfabriek en overdrachtsmaatregelen tussen de papierfabriek en 

ontvanger zijn niet mogelijk of wenselijk. Procedures omtrent inperking van de 

geluidscontour van de papierfabriek zijn eveneens op dit moment niet mogelijk. 

Daarnaast heeft de papierfabriek verworven rechten die niet kunnen worden ingeperkt.  

Reactie: 

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn, zowel voor de papierfabriek als voor de gemeente, geen 

optie. Inperking van de geluidsruimte van de papierfabriek is nadrukkelijk niet aan de orde. 

conclusie: Het bestemmingsplan is op deze punten niet gewijzigd. 
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Zienswijze Punt 12: 

Het bestemmingsplan dient te voorzien in de harde voorwaarde dat de woningen in het 

plangebied minimaal één geluidsluwe gevel hebben. 

Reactie: 

Deze voorwaarde is nu opgenomen in artikel 6.5.5.sub c als een voorwaardelijke verplichting. 

Conclusie: het bestemmingsplan is op het genoemde onderdeel gewijzigd. 

 

 

Zienswijze Punt 13:  Gelderse ladder duurzaam ruimtegebruik 

De briefschrijver mist een onderbouwing waarom gebouwd “moet” worden op deze 

lokatie 

Reactie: 

De gemeenteraad heeft op basis van stedenbouwkundige argumenten besloten medewerking te 

verlenen aan dit inbreidingsplan. Het plan voldoet aan eisen van de duurzaamheidsladder. (zie 

hiervoor ook de toelichting, paragraaf 2.3.7. Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik) 

Conclusie: het bestemmingsplan is op genoemde onderdeel niet gewijzigd. 

 

2. Briefschrijver 2 

Zienswijze: 

1. In het ontwerpplan ligt de gasleiding niet op de juist plaats.  

2. De briefschrijver verzoekt om de toevoeging in de regels artikel 7.3.1; dat er geen 

kwetsbare objecten worden toegelaten 

Reactie: 

De opmerkingen 1 en 2 zijn terecht en worden meegenomen in het vast te stellen 

bestemmingsplan Hamburgerbroek – Iseldoks 2, 2011. 

Conclusie: het bestemmingsplan is op de genoemde onderdelen gewijzigd. 

 

 

3. Briefschrijver 3 

Zienswijze 1: 

 De nieuwbouw van de commerciële dienstverlening, horeca en maatschappelijke 

voorzieningen is overbodig. Er zijn voldoende meters beschikbaar. Nieuwe leegstand 

dreigt. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van onder meer van de binnenstad. 

Reactie: 

Het bestemmingsplan bevat in totaal 800m2 bvo voor commerciële, maatschappelijke en/of 

horecadoeleinden, waarvan 200 m2 bij het haventje en 600 m2 gespreid in het gebied. Te denken 

valt aan een buurtkamer of een restaurantvoorziening bij de haven, mits daar belangstelling voor is. 

Is er geen belangstelling, dan kan er woningbouw plaatsvinden. Deze voorzieningen zijn specifiek 

bedoeld voor de nieuwe woonwijk en zullen naar verwachting niet of nauwelijks concurrentie 

vormen voor de binnenstad. 

 

Zienswijze 2: 

In het deelplan Iseldoks 1 wordt circa 800 m2 kantoorruimten en 6.000 m2 winkels 

gerealiseerd. Ook deze meters zijn niet verhuurd. De gemeente Doetinchem krijgt in 

navolging van dossier De Veentjes een tweede leegstandsdossier. 

 

Reactie:  

Het bestemmingsplan Hamburgerbroek – Intermecoterrein 2010  (Iseldoks 1)  is reeds 

onherroepelijk en hier niet aan de orde. 
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Conclusie: Het bestemmingsplan is op het 1e onderdeel niet gewijzigd, Aan het het 2e aspect wordt 

voorbijgegaan, omdat het daarbij om een ander bestemmingsplan gaat. 

 

 

 

4. Briefschrijver 4 

Zienswijze 1: 

1.Nieuwbouw van de commerciële dienstverlening, horeca en maatschappelijke 

dienstverlening is overbodig. Er zijn elders voldoende meters beschikbaar. Bouwen voor 

nieuwe leegstand dreigt en dit gaat ten koste van de leefbaarheid van de binnenstad. 

Bij de actualisatie detailhandelsbeleid in 2014 is bepaald dat detailhandel alleen gewenst is in 

de binnenstad, met een straal van 200 meter reikwijdte buiten het "ei" - voetgangersgebied, 

(pagina 21) 

 

Reactie: 

Het bestemmingsplan bevat in totaal 800m2 bvo commerciële voor, maatschappelijke of 

horecadoeleinden, waarvan 200 m2 bij het haventje en 600 m2 gespreid in het gebied.  

Te denken valt aan een buurtkamer of een restaurantvoorziening bij de haven, mits daar 

belangstelling voor is. Is er geen belangstelling, dan kan er woningbouw plaatsvinden. Deze 

voorzieningen zijn specifiek bedoeld voor de nieuwe woonwijk en zullen naar verwachting niet of 

nauwelijks concurrentie vormen voor de binnenstad. 

In de zienswijze wordt verwezen naar de detailhandelsnota. Echter er is in het voorliggende 

bestemmingsplan geen sprake van (de mogelijkheid tot vestiging van) detailhandel in het 

plangebied. 

 

Zienswijze 2: 

In het deelplan Iseldoks 1 wordt circa 800 m2 kantoorruimten en 6.000 m2 winkels 

gerealiseerd (grootschalige detailhandel) gerealiseerd. Ook deze meters zijn vooralsnog niet 

verhuurd. Hierbij loopt de gemeente Doetinchem het risico van een tweede 

leegstandsdossier, naast die van het huidige De Veentjes. In deze veranderde economische 

tijden is juist inbreiding van detailhandel gewenst i.p.v. uitbreiding, zoals in de plannen voor 

Iseldoks 2 wordt voorgenomen. 

 

Reactie 

Het bestemmingsplan Hamburgerbroek – Intermecoterrein 2010 (Iseldoks 1)  is reeds 

onherroepelijk en hier niet aan de orde. 

 

Conclusie: Het bestemmingsplan is op het 1e onderdeel niet gewijzigd, Aan het het 2e aspect wordt 

voorbijgegaan, omdat het daarbij om een ander bestemmingsplan gaat. 

 

 

 

 

 

 

 


