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Voorstel: 
1. De toegekende provinciale subsidie van € 500.000,-  uit het Impulsplan Wonen 

inzetten voor uitvoering van het plan Stadsfront. 
2. Een krediet van € 200.000,- beschikbaar stellen voor de cofinanciering van het 

plan Stadsfront, dat gedekt kan worden uit de verkoop van grond uit 
Holterhoek. 

3. Hiertoe de 49e wijziging gemeentebegroting 2015 vaststellen.  
 
Aanleiding 
Wij hebben een plan in behandeling voor het plangebied Grutstraat, Kapoeniestraat, 
Europaweg en Gaswal. Dit plan gaat over de restauratie en het herbestemmen van de Villa van 
Wanrooij aan de Grutstraat 49 en de Walwoningen aan de Kapoeniestraat 4-6. In dit plan is 
ook de herinrichting van de aangrenzende openbare ruimte en parkeerplaatsen langs de 
Kapoeniestraat meegenomen. Dit plan sluit aan bij de vastgestelde beleidsvisie ‘Eidentiteit’ als 
leidraad voor deze stadsrand. 
Om dit plan financieel haalbaar te maken, hebben wij subsidie aangevraagd bij de provincie 
Gelderland uit de regeling Impulsplan Wonen. De provincie is akkoord met deze aanvraag en is 
bereid hiervoor € 500.000,- ter beschikking te stellen. De voorwaarde bij deze subsidie is dat 
de eigenaar van het vastgoed Villa en Walwoningen (het Stadsfront Doetinchem BV) en van de 
eigenaar van de openbare ruimte (gemeente Doetinchem) een substantiële bijdrage leveren. 
Ook moet er vóór 1 januari 2016 een concreet resultaat zijn voor de herbestemming van de 
Villa en de Walwoningen. 
Wij stellen voor, de toegekende provinciale subsidie van € 500.000,- hiervoor in te zetten en 
om als gemeentelijke cofinanciering € 200.000,- bij te dragen. 
 
Kern 
Plantoelichting 
De hoek Grutstraat-Kapoeniestraat is op dit moment een van de meest verpauperde plekken 
in en rond de binnenstad. De Villa Van Wanrooij (Grutstraat 49) en de stadswalwoningen 
(Kapoeniestraat 4 en 6) zijn eigendom van Stadsfront Doetinchem BV. Deze BV bestaat uit 
Klaassen Vastgoedontwikkeling (KVO) en Bruggink. De Villa en de stadswalwoningen zijn 
gemeentelijk monument en verkeren in slechte staat. De woningen worden zelfs gestut om 
instorten te voorkomen. De Villa is mede beeldbepalend voor de Grutstraat, ons belangrijkste 
horecagebied en dus een economische motor van de stad. De stadswalwoningen 
representeren een uniek en aansprekend element uit de Doetinchemse stadsgeschiedenis.  
Oorspronkelijk zou op de KVO-locatie een appartementengebouw met 24 appartementen 
worden gebouwd. Bovendien zou KVO op het eigendom van de gemeente nog 21 grond-
gebonden woningen realiseren als tegemoetkoming in een ontwikkelclaim uit 2008. 
 
Wij zijn met KVO overeengekomen om geen woningbouw te realiseren in dit plangebied. 
Beperking van deze woningbouw betekent een groot financieel nadeel voor KVO. Als 
compensatie hiervoor hebben wij besloten om een beperkt deel van deze woningen door 
KVO te laten realiseren op Holterhoek. Het gaat hier om 11 grondgebonden woningen in 
samenhang met zorgwoningen voor Fatima nabij de Anna’s Hoeve. Deze 11 woningen passen 
in de Taskforce woningbouw om te voldoen aan de ontwikkelclaim van KVO. Met deze 
(financiële) impuls voor het Stadsfront en de medewerking voor woningbouw op Holterhoek is 
de ontwikkelclaim met KVO afgehandeld. 



Ook de aangrenzende openbare ruimte - gelegen tussen de stadswalwoningen en het onlangs 
gerestaureerde voormalige pakhuis van Sachtleven - ziet er matig uit; de inrichting is gedateerd 
en rommelig en vraagt dringend om een kwaliteitsimpuls. Deze ruimte biedt als een van de 
weinige open plekken rond het centrum nog de mogelijkheid om iets van de oude stadswallen 
zichtbaar te maken en is in eigendom van de gemeente. Door het schrappen van de woningen 
op de gemeentelijke gronden ontstaan kansen om een verwijzing te maken naar het cultuur-
historisch verleden en om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Het inrichtingsplan wordt 
daarvoor omgezet in een voorlopig ontwerp waarbij de huidige parkeercapaciteit van 
140 parkeerplaatsen met ongeveer 30 plaatsen wordt teruggebracht naar circa 110 plaatsen. 
Het huidig aantal betaald-parkeerplaatsen blijft daarbij gehandhaafd; wegens een afnemende 
behoefte vindt er reductie plaats van vergunninghoudersplaatsen. De feitelijke situatie biedt 
hiervoor voldoende mogelijkheid. 
 
Aanvraag subsidie impulsgelden en cofinanciering KVO en gemeente 
Voor de financiering van het plan Stadsfront hebben wij bij de provincie Gelderland subsidie 
aangevraagd voor de provinciale regeling Impulsgelden Wonen. De provincie Gelderland heeft 
hiervoor € 500.000,- toegekend. Een belangrijke voorwaarde bij deze toekenning is de 
cofinanciering van de gemeente en van KVO. Een tweede belangrijke voorwaarde bij de 
toekenning van deze subsidie is de herbestemming van de Villa en de Stadswalwoningen. 
De provincie wil concreet resultaat zien van haar financiële impuls. Er moet een concreet 
resultaat zijn vóór 1 januari 2016.  
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar KVO. In de aanvullende overeenkomst 
over de uitkering van de subsidie wordt dit geregeld. 
 
Het financiële overzicht is als volgt: 
Subsidiabele kosten voor de restauratie van de buitenschil en de 
herbestemming Villa en Stadswalwoningen 

€ 460.000 

Kosten voor revitalisering openbaar gebied Stadsfront € 380.000 
 --------------    + 
Totaal subsidiabele kosten € 840.000 

Af: subsidie Impulsgelden provincie € 500.000 
Af: extra eigen bijdrage KVO exterieur € 140.000 

 --------------     - 
Blijft over € 200.000 

Af: gemeentelijke bijdrage plan Stadsfront € 200.000 
 --------------     - 
  0 
 
De provinciale subsidie wordt dus ingezet voor de herinrichting openbare ruimte (= eigendom 
gemeente) en voor de restauratie en herbestemming van de Villa en Stadswalwoningen 
(= eigendom Stadsfront BV). Niet alle kosten voor het restaureren en herbestemmen van de 
Villa en de Stadwalwoningen vallen onder de subsidiabele kosten. KVO zal deze kosten dus zelf 
moeten betalen. Daarnaast betaalt KVO de kosten voor het interieur en de overige niet-
subsidiabele kosten. 
Ook de afwaardering van een perceel grond van KVO naast de Stadswalwoningen aan de 
Kapoeniestraat komt volledig ten laste van KVO. In het bovenstaande overzicht gaan wij uit 
van een gemeentelijke bijdrage van € 200.000,-. 
 
Financieel kader 
Het bouwplan voor de gemeentelijke gronden op Holterhoek is een van de plannen die wij 
hebben afgeboekt in het kader van de Taskforce. Fatima heeft al een aantal jaren de 
uitdrukkelijke wens om bij de gerestaureerde Anna’s Hoeve zorgwoningen te bouwen. 



KVO heeft mede namens de grondeigenaren Fatima en Kaak Vastgoed een totaalplan 
voorbereid voor een combinatie met zorgwoningen en grondgebonden woningen op 
Holterhoek. Wij hebben hierover een positief principebesluit genomen om mee te werken. 
De gemeentelijke grond kan hierdoor verkocht worden aan KVO. Wij participeren niet mee in 
een grondexploitatie voor Holterhoek. De opbrengst van de gemeentegrond bedraagt 
€ 200.000,-. Als dekking voor de cofinanciering voor het plan Stadsfront stellen wij voor de 
opbrengst van deze grondverkoop hiervoor te bestemmen.  
 
De uitvoering van het plan Stadsfront is overeenkomstig de subsidie gepland in 2015. 
De gemeentelijke bijdrage is dan ook in de loop van 2015 nodig. De verkoop van Holterhoek 
vindt plaats nadat het bestemmingsplan hiervoor geregeld is. Het bouwplan Holterhoek wordt 
gefaseerd uitgevoerd. De uiterlijk leveringsdatum is met KVO overeengekomen op 1 februari 
2020. Met incidentele opbrengsten van de verhuur en vergoeding voor het recht van opstal van 
de gemeentegrond door Markenheem kunnen wij de voorfinanciering van de subsidie van 
€ 200.000,- en de afwaardering van de boekwaarde opvangen.  
 
Verantwoordelijkheden en risico’s 
Wij hebben belang bij de herinrichting openbare ruimte en bij de restauratie en de 
herbestemming van dit deel van de Kapoeniestraat. Met de Impulsgelden van de provincie en 
met de gemeentelijke bijdrage uit Holterhoek is het mogelijk om dit deel van de stad op te 
waarderen. Mede door deze financiële impulsen kunnen de appartementen en de woningen 
langs de Kapoeniestraat geschrapt worden. 
KVO is verantwoordelijk voor de restauratie en het herbestemmen van de Villa en de 
Stadwalwoningen. Wij zijn verantwoordelijk voor de herinrichting van het openbaar gebied. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 
secretaris        burgemeester 
 
 
 


