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1. INLEIDING 

 

 

Dit hoofdstuk behandelt de aanleiding en het doel van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in Doetin-

chem. Vervolgens worden de belangrijkste conclusies samengevat. Het hoofdstuk sluit af met een 

leeswijzer.  

 

 

1.1 Aanleiding en doel 

Van der Valk heeft plannen voor een nieuw hotel met 102 kamers alsmede een restaurant en verga-

derzalen op de locatie Europaweg te Doetinchem. Het hotel-restaurant wordt ontwikkeld op korte af-

stand van de afslag 3 ‘Doetinchem’ vanaf de A18, met dagelijks ca. 38.000 passanten. Het hotel wordt 

goed zichtbaar vanaf deze weg en vanaf de N317 (Europaweg). Tevens worden minimaal 322 eigen 

parkeerplaatsen gerealiseerd.  

 

De beoogde vestigingslocatie is uitstekend bereikbaar per auto en biedt ruime eigen parkeergelegen-

heid. Het is de optimale locatie voor een ‘full service’ zakenhotel met uitgebreide voorzieningen voor 

de zakelijke markt. Tevens richt het hotel zich op de particuliere (toeristische) markt. Met het hotel 

wordt de centrumfunctie van de stad binnen de regio verder versterkt. Met name de zakelijke markt in 

brede zin biedt in Doetinchem kansen: slapen, overleggen, ontmoeten en eten onder één dak. Het 

versterkt de economische structuur van Doetinchem. Bovendien biedt een zakenhotel van deze om-

vang veel werkgelegenheid. De gemeente heeft momenteel relatief weinig hotelaanbod (slechts 76 

hotelkamers). Het hotelaanbod is qua vastgoedkwaliteit, inrichting en uitstraling overwegend klein-

schalig. Het bijbehorende restaurant is een welkome toevoeging voor Doetinchem, want deze is com-

plementair aan het bestaande restaurantaanbod binnen de gemeente.  

 

De vestiging van Van der Valk valt goed te motiveren vanuit de toenemende vraag naar hoogwaardige 

hotelaccommodatie met restaurant, vergaderzalen en andere faciliteiten, de algemene schaalvergro-

ting in de sector en het magere aanbod van vergelijkbare formules in de regio. Een goed bereikbaar, 

modern ‘full service’ zakenhotel met uitgebreide voorzieningen en zalenverhuur ontbreekt momenteel 

in de regio en daar zal deze ontwikkeling in voorzien. Daarnaast is het verhoudingsgewijs laagdrem-

pelige karakter van Van der Valk hotels (ruwweg alle leeftijden en sociale klassen komen er) een be-

langrijke meerwaarde. 

Kortom; zowel de economische functie in algemene zin als de toeristische betekenis van Doetinchem 

en de regio wordt versterkt door de vestiging van een nieuw hotel-restaurant van de Van der Valkfor-

mule met vergaderaccommodatie op de beoogde locatie. 
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1.2 Planologische situatie 

Op de locatie geldt bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’. Dit bestemmingsplan is door de gemeen-

teraad van Doetinchem vastgesteld op 29 oktober 2015 en op 4 april 2016 van kracht geworden, maar 

niet onherroepelijk. Ter plaatse geldt de bestemming ‘Agrarisch’. Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ 

zijn geen mogelijkheden voor de ontwikkeling van horeca-initiatieven opgenomen.  

Met het initiatief wordt horeca mogelijk gemaakt, alsmede bijbehorende bouwmogelijkheden. Daarom 

moet worden afgeweken van het bestemmingsplan (regels ruimtelijke ordening) met uitgebreide om-

gevingsvergunningprocedure. 

 

Figuur 1.1 begrenzing plangebied op verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’  

 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 Planbeschrijving is een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie weergege-

ven. In hoofdstuk 3 Conclusie zijn de conclusies en eventuele randvoorwaarden weergegeven van 

hoofdstuk 4 Beleidskader en hoofdstuk 5 Haalbaarheid.  
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2. PLANBESCHRIJVING 

 

Dit hoofdstuk gaat in op het concrete plan waarvoor de ruimtelijke onderbouwing opgesteld is. 

 

 

2.1 Huidige situatie 

De bouw van een van der Valk hotel/restaurant vindt plaats ten zuidwesten van de kruising Europa-

weg / Kilderseweg. Het plangebied bestaat uit de percelen bekend als de gemeente Ambt-Doetin-

chem, sectie A: 6836, 6837, 6838, 6839, 7542 (gedeeltelijk), 7543 (gedeeltelijk), 9367 en sectie R: 78, 

80, 81 en 82 (figuur 2.1). 

 

Figuur 2.1 kadastrale situatie 
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Momenteel is de locatie in gebruik als agrarisch bouwland. In de onmiddellijke omgeving zijn het be-

trekkelijk nieuwe bedrijventerrein Wijnbergen, een kleine woonboulevard en enige winkels (buiten-

sport, rijwielen) gesitueerd. De nieuwe woonwijk Dichteren ligt op ca. 250 meter. Noordelijk van het 

bedrijventerrein Wijnbergen wordt eveneens een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het plangebied en 

haar omgeving ontwikkelt zich geleidelijk tot een stedelijk gebied. Onderstaand een luchtfoto van de 

huidige situatie.  

 

Figuur 2.2 luchtfoto huidige situatie 

 

2.2 Toekomstige situatie 

Het hotel zal 102 ruime en moderne kamers bieden, waaronder zes grotere suites. Hiermee wordt het 

een relatief kleine vestiging van Van der Valk.  

 

Tevens wordt een restaurant (à la carte en buffetrestaurant) gerealiseerd. Het restaurant is dagelijks 

geopend van 6 tot 22 uur. Er worden vier grotere en zes kleinere vergaderzalen geboden.  

De exploitatie wordt verricht door het bedrijf Van der Valk, dat in Nederland een grote naamsbekend-

heid en aantrekkingskracht heeft. Het hotel wordt gebouwd conform de relatief strenge normen van 

het keurmerk Green Key, gericht op een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
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De grootste kracht van de locatie is het uitzicht op de directe en verder weg liggende omgeving. Dit 

uitzicht richt zich op het te creëren eigen landschap, maar zeker ook op de groene zone waar het ho-

tel in staat, de recreatieplas Stroombroek, Montferland in het zuiden, het centrum van Doetinchem in 

het noorden en de Wijnbergse Loopgraaf in het oosten. 

Het gebouw, gelegen het gebied tussen de A18 en de N317, markeert met zijn positie de entree naar 

de stad Doetinchem. Een herkenbare landmark die een subtiel contrast aangaat met zijn omgeving. 

Het gebouw wordt daarmee een herkenningspunt langs de A18. 

 

Programma van Eisen 

Het gebouw bestaat uit drie programmaonderdelen: restaurant, zalen en hotel.  

 

Restaurant 

Het restaurant bevindt zich op de ongeveer 1,2 meter verhoogde begane grond. Doel van deze verho-

ging is het zicht vanuit het restaurant, de veranda en het terras op het landschap goed mogelijk te ma-

ken. 

 

Zalen 

De zalen bevinden zich op de 1e verdieping. De gasten worden vanaf de begane grond via een grote 

trap met grandeur naar de 1e verdieping geleid. 

 

Hotel 

De hotelkamers bevinden zich op 2e, 3e en 4e verdieping. De kamers hebben uitzicht op het omrin-

gende open landschap. 
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Figuur 2.3 bovenaanzicht toekomstige situatie (Bron: Hollandschap) 
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  Figuur 2.4 Schetsontwerp: vogelperspectief toekomstige situatie, aanzichten vanaf het noorden (boven) en zuiden  

  (beneden). (Bron: Hollandschap) 
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Figuur 2.5 schetsontwerp vooraanzicht van het toekomstige gebouw 

 

Figuur 2.6 schetsontwerp langsdoorsnede van het toekomstige gebouw 
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Figuur 2.7 schetsontwerp plattegrond begane grond van het toekomstige gebouw 

 

2.3 Stedenbouwkundige visie en landschappelijke inpassing 

De stedenbouwkundige visie en landschappelijke inpassing is onderbouwd door Hollandschap. De vol-

ledige studie en onderbouwing is eveneens toegevoegd als bijlage 10a t/m 10e bij onderhavige ruimte-

lijke onderbouwing. Op basis van ‘Stedenbouwkundige visie en landschappelijke inpassing’1 (bijlage 

10.b) en de ontwerpverkenning ‘Omringd met Natuur’2 (bijlage 10.a) .d. 16 januari 2015, opgesteld door 

Hollandschap) is tot een landschappelijke inpassing3 gekomen (bijlage 10c) waarbij onderzoek gedaan 

naar de inpassing van het hotel in zijn omgeving en de verschillende omgevingsaspecten (historie, flora 

en fauna, bodem, water, e.d.). Er is een inpassingsplan met beplantingsvoorstel opgesteld (bijlage 10.d) 

en een doorkijkje naar een doorontwikkeling en inbedding/versterking van de landschapsstructuren naar 

de verdere toekomst (bijlage 10.e). 

 

  

                                                           

1 Stedenbouwkundige visie en landschappelijke inpassing,  Hollandschap, d.d. 8 december 2016 

2 Ontwerpverkenning ‘Omringd met Natuur’, Hollandschap, d.d. 16 januari 2015 

3 Landschappelijke inpassing Van der Valk Doetinchem, Hollandschap, d.d. 16 mei 2019 
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Beschrijving locatie 

De locatie waar het hotel gerealiseerd wordt ligt tussen Montferland en het centrum van Doetinchem, 

in de oksel van de snelweg A18 en de provinciale weg N317. In de huidige situatie is de grond in ge-

bruik als agrarisch bouwland en wordt er maïs verbouwd. De locatie maakt deel uit van de groene 

zone die in de Structuurvisie Doetinchem 2035 is aangewezen als beleefbaar groen als verbinding 

naar het buitengebied. Ten oosten van de locatie ligt de Wijnbergse Loopgraaf die in noordelijke rich-

ting stroomt en uitmondt in de Oude IJssel. Deze waterloop wordt onder meer gevoed door water uit 

de recreatieplas Stroombeek en verbindt de locatie met zijn omgeving.  

 

De Europaweg/N317 wordt verbreed tot een 2x tweebaansweg die de stad Doetinchem ontsluit op de 

A18. De verbrede Europaweg is belangrijke entree van de stad en een schakel in de route naar het 

hotel. Voor de ontsluiting van het hotel wordt de bestaande Kilderseweg gebruikt, waardoor geen 

nieuwe verkeerskundige ontsluitingen nodig zijn. Door de ontwikkeling van het hotel op deze locatie 

verandert het beeld van de entree van de stad. Bij de landschappelijke inpassing van het hotel wordt 

daarom rekening gehouden met zowel het landschappelijke als het stedelijke karakter van de locatie. 

In de inrichting van het terrein rondom het hotel worden herkenbare landschappelijke karakteristieken 

en elementen gebruikt, waardoor de ontwikkeling een geheel vormt met zijn omgeving en deel uit-

maakt van het landschap in de stadsrand van Doetinchem. Door het toevoegen van de hotelfunctie en 

aan te sluiten bij bestaande netwerken van fiets- en voetpaden kan het landschap beter toegankelijk 

worden gemaakt. Hiermee kunnen de mogelijkheden om het landschap te beleven worden vergroot 

en kan het functioneren van de groene zone als het uitloopgebied vanuit de stad worden versterkt. In 

het vervolg van de beschrijving van de stedenbouwkundige visie en inpassing wordt hier nader op in-

gegaan. 

 

Historie landschap 

In figuur 2.8 is links de historische kaart uit 1861 te zien. De Wijnbergse loopgraaf staat al op de kaart 

in 1861. De huidige loop is plaatselijk verlegd. Men ziet een onderscheid tussen het slagenlandschap 

en het mozaïeklandschap. De opengaande beplanting is nog gesloten. Er zijn wandelpaden. De Oude  

IJssel slingert weelderig. Rechts is de historische kaart van omstreeks 1905 te zien. De locatie ligt op 

de overgang tussen het stroomgebied van de rivier en de hogere gronden. De bosjes zijn nu gefrag-

menteerd. De erfbeplanting en de laanbeplanting is duidelijk te zien.  
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Figuur 2.8 uitsnede historische kaart van 1861 (links) en 1905 (rechts) 

 

Impressie plangebied 

In figuur 2.9 t/m 2.15 is een collage opgenomen. Aan de hand van een fotocollage wordt het land-

schap van en rond het plangebied goed inzichtelijk gemaakt. Tevens is aan de hand van figuren dui-

delijk aangegeven waar de ontwikkelingen gaan plaatsvinden en welke zichtlijnen belangrijk zijn. Ten 

slotte zijn uitsneden uit gemeentelijke beleidsdocumenten gemaakt; een uitsnede van de fietsknoop-

puntenkaart en een uitsnede van de beleidskaart uit de Structuurvisie Doetinchem 2035. 
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Figuur 2.9 locatie van de gemaakte foto’s in figuur 2.10 
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Figuur 2.10 foto’s plangebied met beschrijving in steekwoorden 
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Figuur 2.11 locatie van de gemaakte foto’s in figuur 2.12 
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 Figuur 2.12 foto’s plangebied met beschrijving in steekwoorden 
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Figuur 2.13 analyse zichtlijnen 



Hoofdstuk 2   17  17  

Figuur 2.14 analyse zichtlijnen (vervolg) 
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Figuur 2.15 kaart fietsknooppunten (links) en beleidskaart Structuurvisie Doetinchem 2035 (rechts) 

 

Landschappelijke inpassing 

Het landschappelijk beeld van de locatie en zijn omgeving wordt gekenmerkt door een afwisseling van 

kleinschalige landschapsbeplanting, beplante boerenerven, openheid en aantrekkelijke doorzichten. 

Het uitzicht op Montferland dat ten zuiden van de locatie ligt is, samen met het uitzicht over het open 

landschap met de beplante boerenerven, waardevol. De openheid van het landschap, de kleinschalige 

landschapsbeplantingen en de doorzichten die hiertussen ontstaan zijn een belangrijke kwaliteit. Ten 

oosten van de locatie, aan de overzijde van de Europaweg, ligt bedrijventerrein Wijnbergen. De be-

bouwing op het bedrijventerrein heeft een overheersende en herkenbare noordwest-zuidoost oriënta-

tie. Door deze oriëntatie ligt de bebouwing gedraaid ten opzichte van de Europaweg en ontstaan langs 

deze weg beeldbepalende groene ruimten. 

 

De oriëntatie van het hotel is zo gekozen dat deze aansluit aan bij de oriëntatie van de bebouwing op 

het bedrijventerrein Wijnbergen dat aan de overzijde van de Europaweg ligt. Hiermee creëert het ge-

bouw ruimten aan de Europaweg, waarmee bijgedragen wordt aan het groene beeld van de weg. 

Door aan te sluiten op de oriëntatie van de bebouwing op bedrijventerrein Wijnbergen ontstaat langs 

de Europaweg een eenduidig ruimtelijk-landschappelijk beeld. Hiermee draagt de hotelontwikkeling bij 

aan het beeld van de entree van de stad Doetinchem. Door de gekozen oriëntatie ligt het gebouw 

‘haaks’ op de loop van de Wijnbergse Loopgraaf ten noorden van de Kilderseweg. De Wijnbergse 

Loopgraaf wordt hier begeleidt door boombeplanting. In de inrichting van de ruimte aan de noordzijde 

van het hotel wordt hierbij aangesloten. 

 

Het hotel wordt zo gesitueerd dat rondom ruimten ontstaan tussen het hotelgebouw en de bestaande 

erven, de landschapsbeplantingen en de beplanting langs de Europaweg. In deze ruimten ontstaan 

doorzichten vanaf de Europaweg en de Kilderseweg op het achterliggende open landschap. De ont-
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wikkeling van het hotel sluit zodoende aan bij het bestaande contrast tussen de kleinschalige beslo-

tenheid van de boerenerven en landschapsbeplantingen en de grootschalige doorzichten die hiertus-

sen ontstaan. 

Door de oriëntatie en situering van het gebouw ontstaat aan de zuidoostzijde van het gebouw, langs 

de Wijnbergse Loopgraaf en de nevenwaterloop, ruimte om de vleermuisroute te versterken met klein-

schalige landschapsbeplanting. Deze beplanting draagt bovendien bij aan het groene beeld van de 

Europaweg en het landschappelijke karakter van de directe omgeving van het hotel. 

 

Ten noorden en oosten van het gebouw wordt het parkeren ten behoeve van de hotelfunctie opgelost 

in kleinschalige ‘kamers’. Deze ‘parkeerkamers’ liggen in de ruimten tussen het hotelgebouw en de 

Kilderseweg en de Europaweg/N317 en worden omzoomd door lage hagen van gebiedseigen beplan-

ting. Tussen de ‘parkeerkamers’ liggen brede groenstroken. Ten zuidoosten van het gebouw wordt 

overflow-parkeren gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen worden opgenomen in het groen en niet om-

zoomd door hagen. 

 

In de ruimten tussen het hotel en de Kilderseweg en Europaweg/N317 staan enkele verspreid staande 

bomen en kleine boomgroepen die aansluiten bij het bestaande beeld van kleinschalige landschaps-

beplantingen in de omgeving van het hotel. De beplanting verkleint de schaal van het landschap direct 

rondom het hotel waar geparkeerd wordt en bepaalt mede het beeld van de hotelontwikkeling vanaf 

de Europaweg/N317 en de Kilderseweg. De bomen en boomgroepen staan zodanig verspreid dat de 

zichten langs het hotel op het achterliggende open landschap behouden blijven. Langs de westelijke 

perceelgrens wordt, in aansluiting op bestaande erf- en landschapsbeplantingen ten westen van het 

hotel, een singelbeplanting gerealiseerd. Deze beplanting versterkt de kleinschaligheid van het 

stroomruggenlandschap en is zo gesitueerd dat doorzichten vanaf de Europaweg/N317 en de Kil-

derseweg op de erven mogelijk blijven. De bestaande beeldbepalende bomen die nabij de westelijke 

erfgrens staan blijven zichtbaar naast de singelbeplanting. Bij de ontwikkeling van het hotel en de bui-

tenruimte worden deze bomen ingezet als belangrijk oriëntatiepunt voor verkeer.  

 

Ten zuiden van het hotelgebouw krijgt het terrein een open en natuurlijk karakter, waarin het zicht 

vanaf het hotel op Montferland belangrijk is. Het beeld wordt hier bepaald door een slingerende ‘beek’, 

de natuurlijke oevers, plas-drassituaties en het bestaande kleinschalige reliëf. De zuidgevel van het 

hotel is gericht op dit natuurlijk ingerichte landschap en oriënteert zich perfect op Montferland. Aan 

deze zijde wordt het terras gerealiseerd. Aansluitend op het terras worden ten zuiden van het hotel 

wandelpaden gerealiseerd die het natuurlijk ingerichte landschap dooraderen. Waar mogelijk kunnen 

deze wandelpaden worden aangesloten op andere netwerken zoals ‘klompenpaden’. 

 

Wateropgave 

Langs de Wijnbergse Loopgraaf wordt een nevenwaterloop gerealiseerd. De oever van de nevenwa-

terloop krijgt aan de zijde van het hotel een slingerend verloop en natuurlijke oevers. Tussen beide 

waterlopen ligt een tussenzone waarin het bestaande riool ligt. Deze zone kan worden gebruikt als on-

derhoudspad. De nevenwaterloop, de Wijnbergse Loopgraaf en de kleinschalige landschapsbeplan-

ting erlangs vormen een belangrijke drager voor de faunaroute van de vleermuizen. Vanuit de neven-

waterloop slingert ten noorden en ten zuiden van het gebouw een waterloop in de vorm van een ‘beek’ 
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het gebied in. Deze waterlopen volgen het bestaande kleinschalige reliëf van het stroomruggenland-

schap. De hoogteverschillen in het onderliggende landschap bedragen hierbij maximaal 0,8 meter 

(laagst: +11,6 m - hoogst: +12,4 m)1. Doordat de waterlopen het parkeerterrein dooraderen en aan-

sluiten op de hoofdentree en het terras van het hotel, verankeren zij de hotelontwikkeling in zijn omge-

ving. De ‘beek’ aan de noordzijde van het hotel ligt in het verlengde van de loop van de Wijnbergse 

Loopgraaf ten noorden van de Kilderseweg en wordt begeleid door verspreid staande bomen. Hier-

mee wordt aangesloten op het beeld van de Wijnbergse Loopgraaf tegenover de hoofdentree van het 

hotel. Langs de ‘beken’ en de nevenwaterloop worden zeer flauwe taluds en plas-drassituaties gecre-

eerd. Hiermee ontstaan landschappelijk en ecologisch aantrekkelijke gradiënten die een impuls geven 

aan de waarde van het gebied voor flora en fauna. 

 

De benodigde watercompensatie als gevolg van de toename van het verhard oppervlak door de bouw 

van het hotel en de aanleg van het omliggende terrein, bedraagt 1.275 m3. De totale oppervlakte wa-

ter dat wordt gerealiseerd bedraagt ca. 5.200 m2. Dit betekent dat een peilstijging van maximaal 0,25 

meter mogelijk moet zijn. Dit past ruim binnen maximale peilstijging van 0,45 meter die in de water-

toets is berekend. Bij het bepalen van de dimensionering is er in de watertoets van uitgegaan dat het 

water tot aan het maaiveld mag staan. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is ingeschat op 0,5 à 

0,7 meter onder maaiveld. In de berekening van de watertoets is alleen de nevenwaterloop meegeno-

men en is uitgegaan van taluds van 1:3. Doordat er extra ‘beek’ wordt gerealiseerd aan de zuidzijde 

van het hotel en de meeste oevers uit flauwe taluds bestaan is het waterbergend vermogen groter. 

 

De afwatering van het verharde oppervlak wordt afgekoppeld. Hierbij wordt het hemelwater binnen de 

plangrenzen verwerkt voordat wordt afgewaterd via de Wijnbergse Loopgraaf. De te graven nevengeul 

en ‘beken’ en de flauwe oevers worden belangrijk bij de ‘verwerking’ en zuivering van het water. In de 

verdere planuitwerking wordt de afkoppeling en duurzame verwerking van het hemelwater nader uit-

gewerkt. Het water wordt zo veel mogelijk zichtbaar afgevoerd en maakt deel uit van het beeld van de 

buitenruimte. Dit wordt nader uitgewerkt in de verdere planuitwerking. Hierbij is het uitgangspunt dat 

de ontwikkeling hydrologisch neutraal wordt. 

 

Ontsluiting en zichtbaarheid 

De provinciale weg N317 is een belangrijke schakel tussen de snelweg A18 en het stadscentrum van 

Doetinchem. De locatie van de hotelontwikkeling is, via de Kilderseweg en de Europaweg/N317, ont-

sloten op de snelweg A18 en is goed zichtbaar en herkenbaar vanaf de wegen. Het hotel wordt door 

middel van een inrit ontsloten op de Kilderseweg. De inrit ligt op ruime afstand van de voorsorteervak-

ken op de Kilderseweg en ligt daarmee ook buiten het invloedsgebied van het kruispunt van de Kil-

derseweg en de Europaweg/N317. In het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng wordt dan ook 

geconcludeerd dat de aansluiting van de hotelontwikkeling op de Kilderseweg als voorrangskruispunt 

goed kan functioneren. 

 

De parkeerplaatsen ten behoeve van de hotelfunctie liggen aan de zijde van de Kilderseweg en de 

Europaweg/N317 en zijn goed zichtbaar vanaf de weg. De entree van het terrein is georiënteerd op de 

twee bestaande bomen die nabij de westelijke erfgrens staan. Hiermee krijgt het hotel een markante 

entree. De ontsluiting op het terrein bestaat uit een lusvormige structuur aan de noord- en oostzijde 
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van het gebouw. Via deze structuur worden de twee parkeerkamers ten noorden van het gebouw ont-

sloten en vindt het laden en lossen plaats. Aan de noordoostzijde van het hotel ligt een plateau ten 

behoeve van het manoeuvreren van vrachtwagens en touringcars. De parkeerkamer ten oosten van 

het gebouw en het overflow parkeren worden ontsloten via een aftakking aan de ontsluitingslus. Deze 

aftakking sluit ter plaatse van het plateau aan op de ontsluitingslus. Het parkeren en de verschillende 

hotelgerelateerde activiteiten zijn hier zichtbaar als onderdeel van de hotelontwikkeling. 

De drie parkeerkamers ten noorden en oosten van het gebouw bevatten 222 parkeerplaatsen voor 

personenauto’s en 3 parkeerplaatsen voor touringcars. Het overflow parkeren omvat 100 parkeer-

plaatsen. 

 

De ‘parkeerkamers’ en het overflow parkeren worden van elkaar gescheiden door brede groenstroken. 

Tegenover de hoofdentree van het hotel en tussen de oostelijke ‘parkeerkamer’ en het overflow parke-

ren liggen de ‘beken’ die vanuit de nevenwaterloop het gebied inslingeren. De groenstroken sluiten 

aan bij het groene beeld van de Europaweg. Binnen de groenstroken wordt het landschap rondom het 

hotelgebouw gecontinueerd. De ‘beken’ die vanuit het oosten en noorden het gebied in lopen verster-

ken dit beeld. 

 

De locatie wordt aangesloten op het nabij gelegen fietsknooppuntennetwerk en zo verbonden met het 

stadscentrum van Doetinchem (3,5 km), Montferland (5,3 km), recreatieplas Stroombroek (2,7 km) en 

Ulft (14,0 km). De hotelontwikkeling kan dit netwerk versterken en een belangrijke schakel of knoop-

punt worden binnen het netwerk door het aanbieden van voorzieningen voor fietsers of het voorzien in 

een aantrekkelijke pauzeplaats. Dit kan worden gecombineerd met het toegankelijk maken van het 

omliggende landelijk gebied voor wandelaars en andere vormen van extensieve recreatie of recreatief 

medegebruik. 

 

Beplanting 

Bij het opstellen van de beplantingsindicatie is aansluiting gezocht bij de soorten die kenmerkend zijn 

voor het lokale landschap. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van het document ‘Inheemse bomen 

en struiken in de gemeente Doetinchem’ van de gemeente Doetinchem (d.d. mei 2006). Er is gekozen 

om een aantal soorten uit deze lijst niet op te nemen in de beplantingsindicatie. De Zomereik (Quer-

cus robur) hebben wij vanwege de kans op eikenprocessierups niet opgenomen. De Veldiep (Ulmus 

minor) is niet opgenomen vanwege de gevoeligheid voor de iepenziekte en de Es (Fraxinus excelsior) 

isij niet opgenomen vanwege de gevoeligheid voor essentaktsterfte. Om aan te sluiten bij de actuele 

situatie hebben wij verschillende (gemeentelijke) documenten en visies geraadpleegd en de land-

schappelijke inpassing van de hotelontwikkeling hierop afgestemd. De geraadpleegde documenten 

zijn: De Structuurvisie Doetinchem 2035 en de visie op landschap en groen ‘De Groene Waas’, de 

conceptkaart Gebiedsontwikkeling Europaweg, het Groenstructuurplan 2017 en een aantal recente 

onderzoeksresultaten.  Hiermee geeft de landschappelijke inpassing van de hotelontwikkeling een ac-

tueel beeld van de inpassing van het hotel in zijn omgeving en het beeld dat hierbij ontstaat. 

Het beplantingsvoorstel is als bijlage 10.c opgenomen. 
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Architectuur 

De architectuur rondom de locatie is zeer divers. Zo wordt de bebouwing ten oosten van de N317 ge-

kenmerkt door moderne doosvormige bedrijfsbebouwing van het industrieterrein Wijnbergen. De be-

bouwing ten noorden bestaat voornamelijk uit woningbouw; de wijk Dichteren.  

 

Deze wijk bestaat uit vier buurten, elk met een eigen uitstraling:  

 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 be-

bouwing, en een informele inrichting van de openbare ruimte. 

 De Kleurrijke Buurt: een eigentijdse onorthodoxe architectuur met specifieke, veelkleurige kleur-

stelling. 

 

Het meeste kenmerkende van de omgeving rondom de locatie is de (agrarische) diversiteit in combi-

natie met het open landschap. Ten zuiden en westen van de locatie zijn boerenerven gelegen. Deze 

erven met hun veelal traditionele bebouwing hebben diverse richtingen. De bebouwing volgt de rich-

ting van de verkaveling (zie figuur 2.16). Het hotel zal op eenzelfde wijze op het kavel gepositioneerd 

worden. 

 

Figuur 2.16 bebouwingsrichting omliggende boerenerven 
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De bestaande bebouwing rondom de locatie dateert uit diverse periodes. De woonwijk is gebouwd van 

de jaren '90 van de 20e eeuw tot heden. Het industrieterrein Wijnbergen is gebouwd in de jaren ’00 

van de 21e eeuw. De omliggende boerenerven stammen voornamelijk uit de periode voor de jaren '90 

van de 20e eeuw. De architectuur rondom de locatie is divers en gemêleerd. Er komt een veelzijdig-

heid aan vormtaal voor, gekenmerkt door diverse kapvormen in verschillende richtingen. 

 

De materiaalkeuze is eenduidig en eenvoudig: 

 gevels van plaatmateriaal en metselwerk; 

 aluminium en houten kozijnen; 

 bitumineuze platte daken en hellende daken met dakpannen. 

Daarbij is de detaillering eenvoudig van aard, het metselwerk heeft weinig plastiek.  

 

Architectonische ontwikkeling 

Het bouwplan zal afwijken van de veel voorkomende traditionele vormentaal van de boerenerven. 

Daarmee wordt beoogd om het contrast aan te gaan en zo een landmark te vormen bij de afslag A18. 

De materiaalkeuze en kleurstelling van de bebouwing is zorgvuldig afgestemd op de architectuur van 

de directe omgeving. Dit uiteraard met een eigentijdse invulling. Voor het kleurenpalet is er aansluiting 

gezocht bij de in de omgeving voorkomende bakstenen gevels. 

 

Concepten 

Om optimaal gebruik te maken van de kwaliteit van het fraaie uitzicht en door te reageren op de loca-

tie is het concept 'een transparant modern landhuis' ontwikkeld. Het archetype landhuis past goed in 

de omgeving en kent een voornamelijk horizontaal karakter. Deze horizontaliteit sluit aan bij de omge-

ving die gekenmerkt wordt door laagbouw. 

 

Het transparante karakter van de architectuur zorgt ervoor dat het gebouw licht, lucht en ruimte uit-

straalt. Uiteraard zorgt deze transparantie ook voor mooi uitzicht vanuit het gebouw op de omgeving. 

 

Gevels 

Alle gevels bestaan uit kolommen, schijven en open en dichte vlakken, waarmee een compositie tot 

stand is gekomen. Deze compositie versterkt het horizontale landhuiskarakter, waarbij er ruimte is 

voor een eigentijdse architectuur. 

 

De dichte vlakken worden uitgevoerd in gevarieerd metselwerk. Deze geven de gevels een extra di-

mensie mee. De 'vijfde gevelvlakken' (platte daken, luifels, balkons en overstekken) worden uitge-

voerd in beton met op enkele plaatsen dakbegroeiing (mos-sedumdak) om de landschapsbeleving 

vanuit de hotelkamers te maximaliseren.  

 

De gast is omringd door prachtige natuur van watergangen, waterpartijen, bomen en bosschages. 

Deze kwaliteit wordt in het gebouw doorgetrokken. Om de gast het gevoel te geven dat hij in het land-

schap staat worden de transparante gevels uitgevoerd met een minimalistische kozijndetaillering. 
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Ontsluiting 

De gast komt via de buitentrap of de flauwe hellingbaan aan de noordgevel het gebouw binnen. Vanuit 

de lobby zijn de bar, het restaurant en de zalen duidelijk herkenbaar. 

In de lobby is er eveneens contact met het landschap achter de grote trap die naar de zalen leidt. In 

het hart van de grote trap bevindt zich de receptie. Vanaf deze centrale positie wordt de gast verwel-

komd. De routing naar de liften en trappen die naar de zalen en de hotelkamers leiden is logisch in het 

ontwerp opgenomen. 

 

Duurzaamheid 

Structuur (IFD Industrieel, flexibel en demontabel bouwen) 

Er komt een scheiding tussen de bouwconstructie en inbouw. De niet dragende interne indeling is de-

montabel en hiermee in de toekomst aanpasbaar. De inbouw, het interieur en de installaties kunnen 

op deze wijze altijd actueel gehouden worden. 

 

Schil 

De gebouwschil krijgt een hogere isolatiewaarde dan die in het Bouwbesluit wordt gevraagd. Dit geldt 

voor zowel de dichte als de open gevels. Zo wordt het energieverlies tot een minimum beperkt. 

Het water-accumulerende vermogen van de dakbegroeiing draagt bij in het comfort van de gast (ver-

koelend) en draagt bij in het reduceren van de energielast (isolerend). Waar dakbegroeiing niet moge-

lijk is zal gewerkt worden met witte dakbedekking om zo ook hier de energielast te reduceren. 

 

Zonwering 

De vaste zonwering in vorm van luifels, balkons en overstekken beperken de vraag naar koelen en zal 

hiermee de energielast reduceren. Gedacht wordt om een klimaatactieve gevel toe te passen. Deze 

gevel wordt aangestuurd door het gebouwbeheersysteem zodat de energielast van verwarmen, koe-

len en ventileren aanzienlijk verlaagd wordt. 

 

Installaties 

De installaties worden integraal ontworpen, waardoor de energie- en milieulast tot een minimum be-

perkt wordt. Daarbij zullen de comfortwensen en -eisen als uitgangspunt dienen.   

 

Samenvatting ruimtelijk-landschappelijke analyse 

Het hotelgebouw vormt samen met de kleinschalige parkeerkamers, de brede groenzones tussen de 

parkeerkamers, de landschapsbeplanting en het gebruik van de buitenruimte het ruimtelijk beeld van 

de hotelontwikkeling. De hotelontwikkeling sluit aan bij de oriëntatie van de bestaande bedrijfsbebou-

wing langs de Europaweg en de loop van de Wijnbergse Loopgraaf ten noorden van de Kilderseweg. 

Het gebouw is zodanig gesitueerd dat langs het gebouw doorzichten ontstaan op het achterliggende 

open landschap. Hiermee sluit de hotelontwikkeling zowel aan bij de stedelijke karakteristieken als bij 

de landschappelijke kwaliteiten van de locatie. Daarnaast heeft het hotel een perfecte oriëntatie op 

Montferland. De aan te leggen gebiedseigen beplantingen sluiten aan bij het kleinschalige karakter 

van het omliggende landschap en worden ingezet om de bestaande vleermuisroute te versterken. Bij 

de inrichting van het terrein rondom het hotel wordt het landschap zoveel mogelijk gecontinueerd 
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rondom het gebouw en wordt aangesloten bij de bestaande landschappelijke kwaliteiten van klein-

schaligheid, openheid, en zichten. Het landschappelijk beeld wordt versterkt door de aanleg van wa-

terlopen met een natuurlijk karakter en het gebruik van het bestaande reliëf bij het maken van over-

gangszones en realiseren van ecologisch waardevolle gradiënten. Het hotel is zichtbaar en herken-

baar vanaf de Europaweg/N317 en de Kilderseweg en wordt op een eenvoudig en goed functioneel 

aangesloten op de Kilderseweg. Het hotel kan daarnaast bijdragen aan het toegankelijk maken van 

het uitloopgebied door aan te sluiten bij bestaande netwerken voor langzaam verkeer. 
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3. CONCLUSIE 

 

In dit hoofdstuk komen de conclusies naar voren van hoofdstuk 4 ‘Beleidskader’ en hoofdstuk 5 'Haal-

baarheid'. 

 

Bij de beoordeling van het initiatief spelen beleidsmatige uitgangspunten, milieuhygiënische inpas-

baarheid en diverse gebiedswaarden een rol. Het project is niet in strijd met het gemeentelijke en pro-

vinciale beleid. Daarnaast is de ontwikkeling passend binnen de huidige ontwikkelingen en gebieds-

waarden in dit deel van het buitengebied. Ten slotte zal blijken dat de ontwikkeling milieuhygiënisch 

inpasbaar is. 

 

Beleidskader 

De ontwikkeling van een Van der Valk hotel-restaurant ten zuidwesten van de kruising Europaweg/Kil-

derseweg voorziet in een kwalitatief sterk en samenhangend concept op een zeer geschikte locatie, 

met een belangrijke ruimtelijke meerwaarde en voldoende marktpotentieel. Het hotel, restaurant en 

het zalenaanbod zijn in hoge mate complementair aan het bestaande aanbod. De effecten op de ruim-

telijk-economische structuur van Doetinchem en de regio zijn per saldo positief. Er is voor alle deel-

functies voldoende regionale behoefte aanwezig. Dat blijkt uit een studie over de regionale behoefte 

naar hotels en restaurants en toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.  

 

De ontwikkeling vindt plaats in landelijk gebied, met een duidelijke ruimtelijk functionele synergie met 

het bedrijventerrein Wijnbergen. In een eerdere fase is door de gemeente Doetinchem reeds een ana-

lyse gemaakt van eventuele locaties voor het nieuwe hotel van Van der Valk. Er is in de regio geen 

alternatieve locatie en/of vastgoed beschikbaar met voldoende fysieke ruimte, gebiedskwaliteiten en 

een bereikbaarheidsprofiel, zoals die voor de beoogde hotelontwikkeling noodzakelijk is. Daarom is de 

keuze voor de Europaweg/Kilderseweg gemaakt (Afslag A18 Doetinchem).   

Geen van de omgevingsaspecten is een belemmering voor de voorgestelde ontwikkeling: een goed 

woon-, leef en ondernemersklimaat is gegarandeerd. Met de voorgenoemde randvoorwaarden is het 

beoogd initiatief haalbaar. 

De voorliggende ontwikkeling sluit aan bij het beleid van de verschillende overheden. Bij de uitvoering 

van het plan moet rekening gehouden worden met een passende landschappelijke inpassing voor de 

‘rivierweiden’. 

 

Haalbaarheid 

Het project levert geen problemen op ten aanzien van de onderzochte milieukundige en ruimtelijke 

aandachtspunten archeologie, bodem, geluid, luchtkwaliteit, verkeer en parkeren, externe veiligheid, 

milieuzonering, flora en fauna, water mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden die voortvloeien uit 

de (milieu)onderzoeken.  
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Te weten:  

 Water: maatregelen voor een goede afvoer en van hemelwater; 

 Verkeer en parkeren: In het stedenbouwkundig ontwerp is uitgegaan van 222 parkeerplaatsen. Dit 

aantal is voldoende voor de opvang van de parkeerbehoefte. Het plangebied is verder goed ont-

sloten. Het omliggende wegennet kan de te verwachten verkeersgeneratie probleemloos verwer-

ken;  

 Flora & fauna: uitvoeren van werkzaamheden buiten het broedseizoen. 
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4. BELEIDSKADER 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt het overheidsbeleid aan de orde dat van invloed is op de specifieke ontwikkeling. 

Uit onderzoek blijkt dat de volgende beleidsstukken niet of niet direct van invloed zijn: 

 cultuur en Erfgoed 2017-2020, Beleef het mee! Provincie Gelderland, vastgesteld 29 juni 2016; 

 regionale woonagenda Achterhoek, Regio Achterhoek, vastgesteld 25 juni 2015; 

 afsprakenkader detailhandel, Regio Achterhoek, 24 september 2015; 

 herziene woningbouwstrategie 2015, gemeente Doetinchem, vastgesteld 5 november 2015; 

 lokale woonagenda gemeente Doetinchem 2016-2025, vastgesteld 22 september 2016; 

 planologisch beleid 2011, gemeente Doetinchem, vastgesteld op 30 juni 2011 

en onherroepelijk op 5 september 2011; 

 masterplan Schil, gemeente Doetinchem, d.d. 13 december 2007; 

 cultuurnota Dossier Cultuur 2003, gemeente Doetinchem, vastgesteld d.d. 18 december 2003; 

 detailhandelsbeleid Doetinchem, gemeente Doetinchem, 18 juli 2013; 

 visie boodschappenstructuur, gemeente Doetinchem, vastgesteld 22 februari 2018; 

 kantorennota 'Ruimte voor kantoren', gemeente Doetinchem, vastgesteld op 7 februari 2008; 

 continuïteit in Karakter, Cultuurhistorie Doetinchem, vastgesteld 21 september 2017; 

 

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

 

4.2 Rijksbeleid 

4.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden. Deze 

structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw Rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen 

en opgaven tot 2028. 

 

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste 

Rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk 

zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van Rijksniveau naar provinci-

aal en gemeentelijk niveau. 

 

Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. 

Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de samen-

stelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het aansluiten van woon- en 
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werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk benutten van locaties voor transforma-

tie en herstructurering. Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en gezonde leefomge-

ving met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het stedelijk 

gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende) gemeenten ver-

antwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten zorgen voor 

(boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale kaders. Ook 

zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningbouwprogramma's. 

 

Onderzoek en conclusie 

Voor de ontwikkeling, staat in de SVIR het volgende wat van invloed is. Geen van de rijksdoelen zijn 

van invloed op onderhavige ontwikkeling.  

 

4.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke be-

langen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) AMvB Ruimte uit 

2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met onderwerpen uit de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden. 

Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescher-

ming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en be-

houd van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken. Ter bescherming van deze 

belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en vrijwaringszones opgenomen. In het besluit is 

aangegeven op welke wijze bestemmingsplannen voor deze gebieden moeten zijn ingericht. Indien 

geldende bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro dan moeten deze binnen drie jaar na in-

werkingtreding van het besluit zijn aangepast. 

Bij besluit van 28 augustus 2012 (inwerking getreden op 1 oktober 2012) is het Barro aangevuld met 

de ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen voor hoofdwegen en lande-

lijke spoorwegen en vrijwaring rond Rijksvaarwegen), de elektriciteitsvoorziening, het regime van de 

herijkte ecologische hoofdstructuur en waterveiligheid (bescherming van primaire waterkeringen en 

bouwbeperkingen in het IJsselmeergebied). 

Onderzoek en conclusie 

Het Barro doet geen specifieke uitspraken over zaken die in dit plan worden geregeld. 

 

4.2.3 De Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

De Ladder voor duurzame verstedelijking (verder: 'de Ladder') is ingericht voor een zorgvuldige afwe-

ging 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. 
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Artikel 3.6 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 ontwikke-

ling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het be-

staand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien." 

Voor de Ladder is dus een onderzoek nodig die uit twee stappen bestaat: 

1. Is sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'? 

2. Als hier sprake van is, dan moet motivering plaats vinden volgens de Ladder: Vind de ontwikkeling 

plaats binnen het bestaand stedelijk gebied die in die behoefte kan 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. 

 

In navolging op de ladder voor duurzame verstedelijking zoals opgenomen in de Bro, heeft provincie 

Gelderland in haar 'Omgevingsvisie Gelderland' de 'Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik' op-

genomen. 

 

In bijlagen 1a4 en 1b is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelij-

king. Navolgende worden de conclusies weergegeven van die toetsing op de relevante aspecten uit 

de ladder: behoefte, effecten en locatie-afweging.  

 

Behoefte 

In het navolgende worden de argumenten en overwegingen gegeven bij de conclusie de beoogde ont-

wikkeling voorziet in een behoefte.  

 

Er is in het verzorgingsgebied in kwantitatieve èn kwalitatieve zin voldoende behoefte en marktruimte 

voor nieuw hotelaanbod inclusief verwante functies op een snelweglocatie. Dit conform het beschre-

ven marktsegment, locatieprofiel, omvang, faciliteiten en doelgroepen.  

 

Bij ontwikkelingen als de onderhavige zijn kwalitatieve aspecten in wezen belangrijker dan de kwanti-

tatieve marktruimte. Het initiatief kan de voorzieningenstructuur in Doetinchem en omgeving een kwa-

liteits- en vernieuwingsimpuls geven door het bieden van een ontbrekend marktsegment, productfor-

mule en een oriëntatie op nieuwe doelgroepen. Met name in de hotel- en horecasector creëert sterk, 

marktgericht aanbod in praktijk vrijwel altijd extra behoefte, zoals HTC ook voor Van der Valk aan-

geeft. Het succesvolle bedrijfsconcept van Van der Valk bewijst dit ook op vele locaties in Nederland 

en omringende landen. Het concept is daarmee complementair aan het aanwezige aanbod.  

                                                           

4  Dit betreft een oplegnotitie als aanvulling op en actualisatie van de uitgevoerde eerdere onderbouwing van de regionale 

behoefte en toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking (BRO, 15 september 2017).  
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Voor alle deelfuncties binnen de ontwikkeling hotel Van der Valk signaleert BRO naast een kwantita-

tieve behoefte ook een duidelijke kwalitatieve behoefte. Men speelt qua inrichting, vormgeving en be-

reikbaarheid nadrukkelijk in op de (veranderende) behoeften van doelgroepen uit zowel de particuliere 

als de zakelijke markt. De afzonderlijke functies en zeker het totaalconcept onderscheiden zich in di-

verse opzichten duidelijk van het aanbod in de regio en voorzien derhalve onmiskenbaar in een be-

hoefte.  

 

Gezien de uitkomsten van het onderzoek (zie bijlagen 1a en 1b), maar ook de verwachte algemene 

verdere toename van de vraag naar horeca, hotel- en vergaderruimte, is het zeer onwaarschijnlijk dat 

er door sec het Van der Valk initiatief bestaand aanbod in de regio zal moeten sluiten. De kans op een 

toename van leegstand is dus heel klein. Bovendien dient vanuit de ruimtelijke ordening op basis van 

ruimtelijk relevante argumenten beoordeeld te worden of de verzorgingsstructuur op langere termijn 

wordt gediend. Als bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, op een vanuit de structuur bezien goede plek, 

als resultaat hebben dat verouderd aanbod op minder geschikte locaties verdwijnt, dan is de verzor-

gingsstructuur er per saldo op vooruitgegaan.  

 

Aanvaardbaarheid van de effecten 

Er wordt geconcludeerd dat de eventuele ruimtelijke effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling 

aanvaardbaar zijn voor het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Bij deze conclusie zijn de volgende 

overwegingen van belang. 

 

De effecten van de ontwikkeling zijn overwegend positief voor de regionale ruimtelijk-economische 

structuur in algemene zin en de regionale toeristische- en horecastructuur in het bijzonder. Dit mede 

door het positieve economische en toeristische toekomstperspectief in de komende jaren. De Achter-

hoek kende sinds 1990 een opvallende toeristische groei in aantal vakanties.  

 

De economische structuur van Doetinchem en het verzorgingsgebied wordt door het initiatief versterkt 

(zie behoefte). Daarnaast geeft het een impuls aan de centrumfunctie van Doetinchem t.b.v. zowel de 

particuliere als de zakelijke markt. Het nabij gelegen bedrijventerrein Wijnbergen krijgt er door de ont-

wikkeling een belangrijke trekker bij, die vanwege haar aard en omvang ook andere bedrijven kan 

aantrekken. Bovendien voorziet de ontwikkeling in relatief veel (laaggeschoolde) werkgelegenheid. 

 

Een nieuwe vestiging van Van der Valk zal in praktijk lokaal en regionaal veel additionele vraag gene-

reren. Schattingen lopen uiteen van 50-65% extra gasten, afhankelijk van de regionale hotelstructuur. 

Dit betekent dat ‘slechts’ 35-50% van de extra capaciteit ten koste kàn gaan van het bestaande aan-

bod. Door de toenemende autonome hotelvraag (toeristisch, zakelijk, buitenland), mede door de gun-

stige economische vooruitzichten, zal het effect in praktijk waarschijnlijk (veel) lager uitvallen. Er zijn 

derhalve bescheiden effecten mogelijk. 

 

Met name hotels in kleinere dorpen en het buitengebied (i.c. buiten bestaand stedelijk gebied) kunnen 

effecten ondervinden. Gezien de aard van het betreffende vastgoed (kleinschalig, landschappelijk 

soms fraai gelegen), is een transformatie tot andere functies hier vaak goed mogelijk. Kansrijke alter-
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natieve functies zijn, afhankelijk van het vastgoed en de locatie, bijvoorbeeld long stay, wonen, restau-

ratieve horeca, leisure, etc. Dit betekent dat de (relatief bescheiden) effecten van de beoogde ontwik-

keling aanvaardbaar zijn voor het woon-, leef- en ondernemersklimaat elders in het verzorgingsge-

bied. Bij transformatie zullen deze effecten per saldo zelfs positief kunnen uitvallen. 

 

Binnen de horecastructuur of bij bestaande vergaderaccommodaties valt extra leegstand door het on-

derhavige initiatief niet te verwachten. In de branche restaurants is een indicatie van uitstroom van be-

stedingen, wat marktruimte impliceert voor nieuw aanbod. Deze marktruimte is voldoende groot om de 

beoogde restaurantontwikkeling is te passen. Na de vestiging van het restaurantgedeelte van de be-

oogde ontwikkeling blijft er in beginsel voor alle ondernemingen in Doetinchem voldoende omzet te 

behalen voor economisch-duurzaam functioneren, waardoor leegstand niet te verwachten is. De effec-

ten van het nieuwe restaurant op het verzorgingsgebied, buiten de gemeente Doetinchem, zullen zich 

spreiden over een groot gebied en vele zaken. Op bedrijfsniveau zullen de effecten nauwelijks meet-

baar zijn. De beoogde ontwikkeling is dan ook aanvaardbaar voor het woon-, leef- en ondernemerskli-

maat. 

 

De vergaderaccommodatie bij Van der Valk is primair een ‘servicefaciliteit’ om extra horecaomzet te 

genereren, net als bij de meeste andere aanbieders. Het locatieprofiel is in dit geval een duidelijk on-

derscheidende factor, waarvoor regionaal geen betere alternatieven bestaan i.c.m. horeca en/of een 

hotel. De vergaderfunctie vergroot, o.a. via doelgroepgerichte arrangementen ook buiten het verzor-

gingsgebied, de (boven)regionale functie en omzet van het hotel-restaurant. De bestaande horeca in 

de gemeente Doetinchem en het verzorgingsgebied kan profiteren van deze nieuwe doelgroepen, 

middels doelgroepgerichte aanbiedingen en arrangementen. Overigens zal ook de nieuwe vergader-

accommodatie (net zoals het hotel) in hoge mate additionele vraag genereren, wat de concurrentie 

met andere aanbieders beperkt. 

 

De Doetinchemse binnenstad is het belangrijkste regionale concentratiegebied voor detailhandel, ho-

reca en cultuur. Ingeschat wordt dat in het meest negatieve scenario beperkte effecten kunnen optre-

den bij de horeca in het centrum. Betrouwbare referentiecijfers over effecten door vergelijkbare ont-

wikkelingen als Van der Valk elders ontbreken echter. Dit mede omdat dergelijke effecten zich veelal 

pas voordoen op de langere termijn en het in praktijk (en zeker in de dynamische en competitieve ho-

recasector) vrijwel onmogelijk is om omzetmutaties bij bestaande zaken toe te schrijven aan één spe-

cifieke ontwikkeling. Er zijn altijd meerdere oorzaken, met elk hun eigen effecten. De meest bepalende 

factor is uiteindelijk het lokale ondernemerschap en de wijze waarop men inspeelt op de nieuwe doel-

groepen. Als de lokale (en regionale) horeca gezamenlijk èn met Van der Valk en de cultuursector ar-

rangementen ontwikkelt voor zakelijke en toeristische bezoekers, dan zal het effect op de Doetin-

chemse binnenstad (en feitelijk de gehele stad en regio) per saldo zeer waarschijnlijk positief uitvallen. 

Van der Valk trekt immers in praktijk veel nieuwe bezoekers (doelgroepen) naar het verzorgingsge-

bied en die eten in praktijk vaak buiten het hotel. Het bedrijf heeft ook nadrukkelijk de intentie om hier-

toe samen te werken met lokale partijen, zoals ook elders in Nederland. Tenslotte zijn ook de gunstige 

economische en toeristische vooruitzichten voor de Achterhoek in het voordeel van de horeca. 
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Verder dient vermeld te worden dat effecten van nieuwe hotels op de bestaande hotelcapaciteit in een 

gebied in de praktijk moeilijk meetbaar zijn. Er spelen immers vele factoren een rol, waaronder de at-

tractiviteit, bedrijfsvoering en productvernieuwing van bestaande hotels, ook in relatie tot de continu 

veranderende consumentenvoorkeuren en uiteraard macro-economische ontwikkelingen. De consu-

ment wenst steeds meer kwaliteit (in brede zin) en zoekt de beste prijs-kwaliteitsverhouding, veelal 

online. Bovendien zijn eventuele effecten op de aanbodstructuur in praktijk pas na enige jaren zicht-

baar. Dit geldt ook voor de Achterhoek: tussen 2007 en 2014 (het laatste jaar met analyses incl. aan-

tal sterren) daalde het aantal 1- en 2-sterrenhotels hier per saldo van 23 tot 12 en het aantal betrok-

ken kamers met -118. Alleen in het 4-sterrensegment was een duidelijke groei zichtbaar, aansluitend 

op de landelijke trend.5 Deze trend is ook zichtbaar in andere regio’s met een landelijk karakter en een 

duidelijke toeristische functie (bijv. Zuid-Limburg, Twente, Veluwe). 

 

Tussen 2007 en 2013 werden o.a. nieuwe vestigingen van Van der Valk geopend in de kleine/middel-

grote gemeenten Wolvega, Breda, Houten, Duiven, Harderwijk, Middelburg, Dordrecht en Zwolle. In 

de helft van deze acht gemeenten waren tot 2018 per saldo nauwelijks veranderingen zichtbaar in de 

totale capaciteit van de overige hotels (slechts -5 tot + 5 kamers). In drie gemeenten steeg de capaci-

teit van de overige hotels met totaal +23 tot +195 kamers (Breda, Middelburg, Zwolle). In slechts één 

gemeente (Dordrecht) was sprake van een –bescheiden- afname van de overige hotelcapaciteit, na-

melijk met -21 kamers (-6% van het totale aanbod). Het effect van een nieuwe van der Valk op het be-

staande hotelaanbod in aantal kamers is in middelgrote gemeenten als Doetinchem dus veelal neu-

traal tot positief.  

 

Inpassing 

Geconcludeerd wordt dat de potentieel beschikbare locaties ongeschikt zijn om te voorzien in de ge-

constateerde behoefte aan het beoogde hotelconcept. Dit vanwege onvoldoende ruimtelijke mogelijk-

heden voor de onderhavige hotelformule ter plekke, de afstand tot de snelweg, een matige bereik-

baarheid vanaf de belangrijkste regionale ontsluitingsroutes en/of de afstand tot ‘centrumstad’ Doetin-

chem. Achtergrond is dat het onderhavige hotelconcept vanwege haar functiepalet en doelgroepen bij 

uitstek aansluit op de centrumfunctie van Doetinchem, voor zowel particuliere als zakelijke doelgroe-

pen, en de bereikbaarheid via de A18 hier optimaal is. Het genereert daarmee zowel lokale als regio-

nale spin-of. Elders in de regio is deze meerwaarde beduidend minder sterk. Het is mede daarom 

wenselijk te voorzien in deze behoefte en gezien de ongeschiktheid of onbeschikbaarheid van locaties 

binnen bestaand stedelijk gebied is gekeken naar locaties buiten bestaand stedelijk gebied. De locatie 

Europaweg is een snelweglocatie en scoort op alle relevante aspecten (in potentie) goed, waardoor 

deze geschikt is voor inpassing van het beoogde hotelconcept.  

 

Voor een hotel-restaurant conform het marktconcept van Van der Valk ligt de locatie Europaweg uiter-

mate strategisch, is snel bereikbaar per auto vanaf de A18 en biedt ruime eigen parkeergelegenheid. 

Daarom is inpassing van het beoogde hotelconcept op deze locatie passend. Zoals in het onderzoek 

                                                           

5  Bron: HorecaDNA/CBS 
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in bijlage 1a en de oplegnotitie in bijlage 1b is aangetoond en onderbouwd, is juist aan dit concept be-

hoefte binnen het verzorgingsgebied. 

 

Hoewel de locatie nu nog een agrarische functie heeft, ontwikkelt dit stadsdeel zich in de toekomst 

steeds meer tot een stedelijk gebied met zowel bedrijven, winkels als wonen. De Europaweg kan wor-

den beschouwd als de belangrijkste ‘Poort naar Doetinchem’ voor bezoekers van binnen en buiten het 

verzorgingsgebied. Het nieuwe hotel-restaurant kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze ruimte-

lijk-functionele ‘verkleuring’ van het gebied en als een belangrijke trekker functioneren voor zowel za-

kelijk als toeristisch-recreatief bezoek. Het is daarmee tevens een belangrijke voorziening voor de lo-

kale en regionale bevolking. 

 

De locatie wordt goed ontsloten voor auto’s, fietsers en voetgangers. Ook wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Bezoekers met het openbaar vervoer kunnen gebruik ma-

ken van buslijn 24 (NS station Doetinchem – ‘s-Heerenberg) tot de halte Woonboulevard, op ca. 250 

meter afstand. Dit is een relatief kleine afstand. Overigens is het aandeel gasten dat het onderhavige 

hoteltype per openbaar vervoer bezoekt in praktijk beperkt. De auto is het favoriete vervoermiddel van 

de meeste gasten. 

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling van het Van der Valk-hotel met bijbehorende restaurant- en vergaderfacili-

teiten op een snelweglocatie speelt in op de behoefte in het verzorgingsgebied en een aanwinst is 

voor Doetinchem. Eventuele effecten zijn aanvaardbaar voor het woon-, leef- en ondernemersklimaat 

binnen het verzorgingsgebied.  

 

De ontwikkeling leidt tot een kwalitatief sterk en samenhangend concept op een zeer geschikte loca-

tie, met een belangrijke ruimtelijke meerwaarde en voldoende marktpotentieel. Het hotel, restaurant 

en het zalenaanbod zijn in hoge mate complementair aan het bestaande aanbod in het verzorgingsge-

bied. Het hotelaanbod in zowel het verzorgingsgebied als in de belangrijke regionale centrumge-

meente Doetinchem is momenteel opvallend bescheiden qua omvang en keuzemogelijkheden. De be-

reikbaarheid van de huidige (relatief kleine) hotels vanaf de regionale hoofdwegenstructuur (A18) is 

matig, waardoor met name aan de behoefte vanuit de zakelijke markt aan een hotel op een snelweg-

locatie onvoldoende wordt voldaan. 

De effecten op de ruimtelijk-economische structuur van Doetinchem en het verzorgingsgebied en het 

woon-, leef- en werkklimaat zijn per saldo positief. Er is voor alle deelfuncties voldoende behoefte, 

marktruimte en toekomstperspectief aanwezig. Dit mede gezien de algemene economische- en toeris-

tische groeiprognoses voor de langere termijn. De keuze in relevante voorzieningen voor de regionale 

inwoners, toeristische en zakelijke bezoekers wordt ruimer en gevarieerder. 

 

De ontwikkeling vindt plaats juist buiten het huidige stedelijk gebied. De locatie heeft evenwel een dui-

delijke ruimtelijk-functionele synergie met de stedelijke omgeving, waaronder bedrijventerrein Wijnber-

gen. Er zijn in het verzorgingsgebied geen alternatieve en/of betere binnenstedelijke locaties dan wel 

planologische capaciteit beschikbaar voor de beoogde ontwikkeling.  
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4.3 Provinciaal beleid 

4.3.1 Omgevingsvisie “Gelderland” 

In deze visie beschrijft de provincie hoe zij de komende jaren willen omgaan met ontwikkelingen en 

initiatieven. Het is een 'plan' dat richting geeft en ruimte biedt; geen plan met exacte antwoorden. De 

provincie kiest er in deze visie voor om vooral opgaven en rollen te benoemen. Omstandigheden ver-

anderen; nieuwe ontwikkelingen en kansen kunnen zich voordoen. De provincie wil daarop inspelen 

en nodigt partijen daarom uit om mee te denken en te werken. 

De Omgevingsvisie Gelderland is op 9 juli 2014 door Provinciale Staten van de provincie Gelderland 

vastgesteld en nadien geactualiseerd. Uitwerking van de Omgevingsvisie voor nieuwe ontwikkelingen 

en kansen vindt plaats in de Omgevingsverordening Gelderland. 

Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 

De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik is onderdeel van de Omgevingsvisie Gelderland. 

Omdat de ladder van toepassing is op elk ruimtelijk besluit dat voorziet in een stedelijke ontwikkeling, 

komt de ladder hier apart aan de orde. 

Voor de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik ligt het accent bij ruimtelijke ontwikkelingen op 

het vitaliseren van bestaande gebieden en gebouwen. Als juridische basis gebruikt de provincie de 

Ladder die het Rijk vastlegde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), zie paragraaf 4.2.3. De Ladder 

voor duurzame verstedelijking. Het voorliggende plan is in deze paragraaf getoetst aan de landelijke 

ladder. 

Bij goede ruimtelijke ordening hoort het tijdig afwegen van kansen en mogelijkheden om bestaande 

gebieden en gebouwen te benutten in plaats van het ontwikkelen van nieuwe gebieden of gebouwen. 

Een goede afweging vraagt om kennis van de bestaande voorraad, gekoppeld aan kennis over de op-

gaven en kwaliteiten in een gebied: 

 past de ontwikkeling bij de doelen in Gelderland? 

 zo ja, hoe voegt de ontwikkeling extra kwaliteit toe aan een gebied? 

Belangrijk is het voorkomen van het vastleggen van bijvoorbeeld woningbouwcapaciteit in uitlegloca-

ties, waardoor transformatie van gebieden en/of (toekomstige) leegstaande gebouwen leidt tot overca-

paciteit of niet van de grond komt.  

Woningen worden gebouwd om te voorzien in een woonbehoefte: 

 alle nieuwe woningen dienen in de Regionale woonprogrammering of Woonagenda te passen, 

 er moet een aangetoonde (regionale) behoefte zijn en de afspraak is dat de betreffende gemeente 

(een deel van) de behoefte gaat accommoderen. 

Voor de ontwikkeling in het plangebied is verder het volgende van belang: 

 bij grootschalige ontwikkelingen is een afweging op grond van de Gelderse ladder voor duurzaam 

ruimtegebruik nodig. Een ontwikkeling is grootschalig als de situatie qua omvang (aantallen wo-

ningen of oppervlaktes) of qua effecten (zoals milieuhinder, verkeersaantrekkende werking) het 

karakter van het betreffende buitengebied verandert. 

 bij kleinschalige ontwikkelingen is een expliciete afweging met de Gelderse ladder voor duurzaam 

ruimtegebruik niet nodig. 
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Onderzoek en conclusie 

De voorliggende ontwikkeling maakt de bouw van een hotel-restaurant mogelijk in het buitengebied. 

De locatie ligt tussen een bestaande woonwijk en een bedrijventerrein. Het hotel kan gezien worden 

als een kleinschalige ontwikkeling, maar wél gelegen buiten bestaand stedelijk gebied, waardoor toet-

sing aan de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik nodig is.   

Voor nieuwe horecaontwikkelingen geldt de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik zoals op-

genomen in de omgevingsvisie waarbij inzicht moet worden gegeven in de regionale behoefte zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Voor een onderbouwing aan de Gelderse ladder wordt verwezen naar de 

ruimtelijk-functionele analyse van BRO en de daarbij behorende oplegnotitie: ‘Doetinchem; Onderzoek 

regionale behoefte en toetsing aan de Ladder hotel Van der Valk’. Deze rapportages zijn opgenomen 

als bijlage 1a en 1b.  

De omgevingsvisie doet verder geen specifieke uitspraken die van belang zijn voor de voorliggende 

ontwikkeling. De omgevingsvisie vormt dan ook geen belemmering voor het nieuwe hotel-restaurant.  

De reikwijdte van de provinciale ladder is niet ruimer dan de ladder die het rijk voorschrijft met artikel 

3.1.6 lid 2 van het Bro. Met het distributieplanologisch onderzoek is aangetoond dat het initiatief pas-

send is binnen de toetsingskaders van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Visiekaart Achterhoek 
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4.4 Regionaal beleid 

4.4.1 Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 

 

Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale Structuurvisie Achterhoek 

2012 vastgesteld. Dit is een actualisatie van de Regionale structuurvisie uit 2004. 

Als basis voor ruimtelijk beleid zijn er een aantal speerpunten voor de regio benoemd. Dat zijn: 

 omgaan met de krimp; 

 externe relaties; 

 veranderingen in het landelijk gebied; 

 overstap naar duurzame energie. 

 

Huidige kwaliteit als basis voor de toekomst 

De kaart geeft de regionale structuren en kwaliteiten weer. 

Landschap: De verschillen in landschapstypen zijn een belangrijkste identiteitsdrager van de Achter-

hoek vormen. De Achterhoekse gemeenten willen die kenmerken en landschappelijke verschillen in 

de toekomst behouden, versterken of herstellen. Het gaat er daarbij niet om terug te keren naar het 

verleden, maar om het opdoen van inspiratie uit het verleden bij de toekomstige inpassing van nieuwe 

ontwikkelingen. De karakteristieken van deze landschapstypen bieden aanknopingspunten voor de 

inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Het Achterhoekse landschap kan veel functies absorberen. De 

'landschapstypekaart' (bijlage 5 van de structuurvisie) geeft het regionale kader weer. De aanbevelin-

gen met betrekking tot lokale wijze van inpassing staat hier ook verder beschreven. 

De initiatieflocatie ligt in rivierweiden. Dit is een voornamelijk open uiterwaardengebied langs de Oude 

IJssel, met plaatselijk een nat en natuurlijk karakter. Beplanting bevindt zich voornamelijk in zoge-

naamde ‘overhoekjes’ aansluitend aan waterpartijen en watergangen, aangevuld met heggenstruc-

turen. Een regelmatige verkaveling, rechte wegen, lage bebouwingsdichtheid, boerderijen direct langs 

de wegen gelegen, overwegend graslandgebruik. De erfbeplanting is vormgegeven in lineaire struc-

turen.  

 

Doetinchem wil het bestaande landschapsbeeld nastreven met de toevoeging van gebiedseigen erf-

beplanting en de toevoeging van heggenstructuren.  

 

Infrastructuur: Bereikbaarheid van en in de regio is van groot belang. De infrastructuur is derhalve wel 

functioneel van belang. Deze is voor de toekomst maar zeer beperkt ruimtelijk ordenend, niet meer 

dan het nu al is. De pijlen geven de verbindingen aan waar verbetering noodzakelijk-wenselijk is.  

Het plangebied ligt nabij een hoofdontsluitingsweg, namelijk de A18. Het hotel heeft een verkeersaan-

trekkende werking die makkelijk via het onderliggende wegennet op de hoofdontsluitingsweg kan wor-

den afgewikkeld. 

 

Dorpenlandschap: Voorzieningen worden in een bepaalde mate geconcentreerd in bestaande grotere 

kernen, te weten Doetinchem, Winterswijk, Vorden, Hengelo, Borculo, Eibergen, Ruurlo, Neede, Lich-

tenvoorde, Groenlo, Aalten, Dinxperlo, Varsseveld, Gendringen, Steenderen, Wehl, Didam, 's-Heeren-

berg, Zelhem, Ulft /Gendringen en Silvolde/Gaanderen/Terborg. Dit betekent echter niet dat overal 
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hetzelfde voorzieningenniveau wordt nagestreefd. In eerste instantie bepalen lokale behoefte en initia-

tief het niveau van de voorzieningen. Regionaal wordt afstemming gezocht om overaanbod en/of con-

currentie door nabijheid te voorkomen. Het uitkristalliseren van deze afstemming is nog in voorberei-

ding. 

 

De ontwikkeling heeft betrekking op horecavoorzieningen. Distributieplanologisch onderzoek heeft 

aangetoond dat behoefte bestaat aan een hotel-restaurant nabij Doetinchem en de A18.  

 

 

4.5 Gemeentelijk beleid 

4.5.1 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. 

 

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 be-

staande 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 in het buitengebied 

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 be-

staande kwaliteiten te verwaarlozen. 

 

Onderzoek en conclusie 

De doelstelling voor Doetinchem is de kwaliteiten van de Oude IJssel en de ligging te benutten voor 

de stad. Daarmee zal de attractiviteit van de stad voor zowel bewoners als bezoekers toenemen. Het 
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verlangen naar beleving neemt toe en de menging van functies als sport, horeca, verblijfsmogelijkhe-

den in combinatie met aansprekende architectuur, groen, water en een goede bereikbaarheid, geven 

daar een antwoord op. Het is belangrijk om het aantal bezoekers en bewoners van Doetinchem op 

peil te houden.  

 

Met het Van der Valk hotel-restaurant wordt in ieder geval een boost aan het verblijf van toeristen – 

zakenlieden gegeven. De locatie ligt op 2,5 kilometer van het centrum van Doetinchem. Die afstand is 

dusdanig kort dat een bezoek aan de binnenstad van Doetinchem aantrekkelijk wordt voor hotelgas-

ten.  

 

4.5.2 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 be-

langrijke 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 uitge-

voerd 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, ruimte-

lijke kwaliteit en bereikbaarheid nadelig worden beïnvloed. De nota wil ook de toepassing van de nor-

men 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 5.12 Verkeer en parkeren. 
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4.5.3 Groenstructuurplan Doetinchem 2017 

 

Het groenstructuurplan Doetinchem is op 27 juni 2017 vastgesteld door het college. In het groenstruc-

tuurplan zijn beleid en ambities ten aanzien van de groen- en bomenstructuren vastgelegd. Het gaat 

daarbij zowel om de functionele als de visueel-ruimtelijke aspecten van het groen. De beleidsuitgangs-

punten 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. 

 

Het Groenstructuurplan beschrijft de huidige groenkwaliteiten en geeft kansen aan voor versterking en 

uitbreiding. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bekeken hoe de beschreven groenambities in de plannen 

kunnen worden meegenomen. In het geval van een integrale belangenafweging waarbij groen moet 

wijken voor nieuwe ontwikkelingen wordt een groencompensatieplan opgesteld.  

 

Het gebied waar van der Valk is gedacht, is aangeduid als 'hoofdstructuur groen' en 'uitbreiding groen-

structuur gewenst'. De gewenste groenambities zijn in dit geval richtinggevend voor de inbedding van 

de ontwikkeling in zijn omgeving. Eventuele negatieve effecten van een nieuwe ontwikkeling op de 

groenstructuur worden zo nodig gecompenseerd. 

 

4.5.4 Gebiedsuitwerking Europaweg 

Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad de gebiedsuitwerking Europaweg vastgesteld. In de gebieds-

uitwerking is voor een belangrijk deel aandacht gegeven aan het ruimtelijk beeld langs de Europaweg. 

Onder andere is aangegeven dat het versterken van de landschappelijke kwaliteiten in combinatie met 

het vergroten van de verbinding met de stedelijke omgeving het uitgangspunt vormt voor de gebieds-

uitwerking. Als kenmerken daarvoor zijn genoemd: 

 openheid van weilanden; 

 bomenrijen begeleiden wegen en oprijlanen; 

 bomenrijen op kavelgrenzen; 

 steilranden en natte rietzones langs de Loopgraaf; 

 groene verbinding met de omliggende wijken, mede door het bieden van mogelijkheden voor 

 recreatief medegebruik van het gebied, bijvoorbeeld door de aanleg van wandelpaden; 

 benadrukken van de verschillen in natheid van het gebied; 

 bospercelen in de richting van de snelweg. 
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Door de ontwikkeling van het hotel op de onderliggende locatie verandert het beeld van de entree van 

de stad. Met de landschappelijke inpassing van het hotel (alsmede de inrichting van het terrein) wordt 

rekening gehouden met zowel het landschappelijke alsook het stedelijke karakter van de locatie. De 

inrichting van het terrein rondom het hotel omvat vele herkenbare landschappelijke karakteristieken en 

elementen waardoor de ontwikkeling een geheel wordt met zijn omgeving. De beleving van het land-

schap wordt zodoende vergroot en daarmee het functioneren van de groene zone als uitloopgebied 

versterkt. 

 

4.5.5 Bomenbeleid en de Bomenverordening 

De bescherming, de herplant en het kappen van bomen is geregeld in de gemeentelijke bomenveror-

dening. De beleidsregels voor toepassing van deze regelgeving zijn opgenomen in de Bomenverorde-

ning 2015. Deze verordening bevat regels ten aanzien van de beoordeling kapaanvragen en belangen-

afweging, bijzondere bomen en de duurzame instandhouding en bescherming van bomen. Het bomen-

beleid 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 belangrijk-

ste 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 groei-

plaats. 

Onderzoek en conclusie 

De aanwezige waardevolle bomen worden beschermd middels de kapverordening en de kapvergun-

ning. Een aanvullende planologische regeling is derhalve niet nodig. 

Figuur 4.2: kaartbeeld bijzondere bomen 

In de directe omgeving staan 3 bijzondere bomen, welke allen behouden blijven (zie figuur 4.2). 
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5. HAALBAARHEID 

 

5.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en overige aspecten waar-

mee rekening gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en het beheer van het plan-

gebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van bepaalde locaties. 

 

5.2 Bodem 

Op basis van de Woningwet en het Bouwbesluit mag niet worden gebouwd op verontreinigde grond. 

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning moet vaak een bodemonderzoek worden geleverd. Dit 

is een verplichting uit de Woningwet om de gezondheid en veiligheid te garanderen van mensen die 

wonen, werken of verblijven in het gebouw waarvoor vergunning wordt aangevraagd. 

Een bodemonderzoek is noodzakelijk wanneer: 

 nog geen gegevens betreffende de bodemgesteldheid bekend zijn (dit betekent dus ook dat als er 

een bodemkwaliteitskaart is, er geen bodemonderzoek meer hoeft te komen); 

 er meer dan twee uur per dag mensen in verblijven; 

 als het bouwwerk de grond raakt en; 

 als er na sloop wordt herbouwd. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

In het plangebied is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd6 (toegevoegd als bijlage 2). Hieron-

der worden enkel de conclusies van dit onderzoek weergegeven. De volledige rapportages is als bij-

lage bij deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd.  

 

De bovengrond van de onderzoekslocatie bestaat uit zwak tot sterk zandige klei en is bovendien zwak 

tot matig humeus. De ondergrond bestaat voornamelijk uit matig fijn, zwak tot matig siltig zand en is 

plaatselijk klei- en grindhoudend. 

 

Gezien er in de periode nadat de bodem verkennend is onderzocht (2007) geen sprake is geweest 

van een intensief bodemgebruik, kon in overleg met de gemeente Doetinchem worden volstaan met 

het onderzoeken van enkel de bovengrond. In de bovengrond zijn zintuiglijk geen verontreinigingen 

waargenomen. Analytisch zijn er geen verontreinigingen geconstateerd. De getrokken conclusies van 

het in 2007 verrichte bodemonderzoek worden in de huidige situatie (2016) derhalve geldig bevonden. 

 

                                                           

6  Econsultancy, Verkennend bodemonderzoek Hoek Europaweg (N316) Kilderseweg te Doetinchem, gemeente Doetinchem, 
26 februari 2016, rapportnummer 15086031 
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In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Analytisch zijn geen 

verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is over het algemeen licht verontreinigd met barium, 

kobalt of nikkel. Deze metaalverontreinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal ver-

hoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. 

In overige terreindelen zijn in het opgeboorde materiaal geen verontreinigingen waargenomen. De bo-

vengrond van het noordelijk terreindeel is op een enkele plek licht verontreinigd met barium, cadmium 

en nikkel. Het grondwater is ter plaatse licht verontreinigd met barium en nikkel, maar deze metaalver-

ontreinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentra-

ties van metalen in het grondwater. 

 

Conclusies 

De resultaten van het verkennend bodemonderzoek geeft geen aanleiding voor het verrichten van een 

nader bodemonderzoek naar de aard, omvang en risico’s van de tijdens onderhavig onderzoek aan-

getoonde verontreinigingen. De aangetoonde verontreinigingen leveren bij het huidige gebruik van de 

bodem geen beperkingen op. Er bestaan tevens geen aanleidingen voor sanerende maatregelen. De 

bodem is geschikt bevonden voor het beoogde gebruik.  

 

 

5.3 Akoestiek 

5.3.1 Wegverkeerslawaai 

 

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet geluidhin-

der zijn daarom geluidsnormen en voorkeursgrenswaarden opgenomen.  

 

Er is van rechtswege een zone gelegen langs iedere weg, met uitzondering van woonerven en 30 km 

gebieden. Voor alle woningen en geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zone van die weg lig-

gen, moet de geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai berekend worden.  

 

Een hotel (en de overige functies die hierin voorzien zijn), is ingevolge de Wet geluidhinder geen ge-

luidgevoelige bestemming. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar de effecten van wegver-

keerslawaai op de nieuwe functies is daarom niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor het plan. 

 

5.3.2 Industrielawaai/bedrijfszonering 

 

Het bestemmingsplan voorziet in nieuwe bedrijfsbestemming. Het aspect industrielawaai vormt 

daarom mogelijk belemmering voor de uitvoering van het initiatief. Door de bestemmingswijzing is een 

akoestisch onderzoek industrielawaai noodzakelijk daar gevoelige objecten binnen de richtafstanden 

van het plangebied liggen.  
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Akoestisch onderzoek industrielawaai 

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd voor de initiatieflocatie (zie 

bijlage voor het volledige onderzoek).7  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan voor een toetsing van de toelaatbaarheid van ac-

tiviteiten de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ worden gehanteerd. De omgeving kan gety-

peerd worden als een gemengd gebied. Verder is voor de oprichting van de inrichting een beoordeling 

conform het Activiteitenbesluit benodigd. Een hotel is conform het Activiteitenbesluit een type B in-

richting en dient bij oprichting een melding aan het bevoegd gezag (gemeente Doetinchem) te maken. 

 

De gemeente Doetinchem heeft geen geluidbeleid voor industrielawaai opgesteld. De berekeningen 

zijn verricht aan de hand van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai met behulp van het 

programma Geomilieu versie 4.50. Voor de representatieve bedrijfssituatie zijn het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder berekend en getoetst.  

 

In het akoestisch onderzoek is gekeken naar de geluidseffecten van o.a. het hotel, restaurant, bar, het 

terras, de parkeervoorziening en de indirecte hinder vanwege verkeer. Eventuele feesten in het hotel 

vinden in de zaal op de eerste verdieping plaats. De inpandige feesten zullen, gezien de duurzame 

opbouw van de gevels van het hotel en de meer kritisch gesitueerde hotelkamers in het pand, geen 

relevante bijdrage leveren aan de geluidbelastingen op de omliggende geluidgevoelige bestemmingen 

op tenminste 150 meter afstand. 

 

Voor het terras van het hotel is sprake van achtergrondmuziek waarbij het stemgeluid van bezoekers 

zal overheersen. In het akoestisch onderzoek is rekening gehouden met een worstcasescenario 

waarin op het terras per tafel 2 bezoekers continu praten met verheven stem. Van feesten op het ter-

ras is geen sprake en deze maken derhalve geen onderdeel uit van de representatieve bedrijfssituatie 

en het onderzoek, waarbij op het terras enkel sprake is van achtergrondmuziek.  

 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus 

Op basis van het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen overschrijdingen van de 

grenswaarden plaatsvinden. Het afwegen van geluidsreducerende maatregelen is, behoudens de 

reeds voorziene toepassing van de dempers op de afvoer van de luchtbehandelingskasten ten be-

hoeve van de keuken en zalen, niet noodzakelijk. Er gelden geen akoestische beperkingen voor de 

inpassing en de realisatie van het hotel. 

 

Indirecte hinder 

De indirecte hinder is een onderdeel van het verrichte akoestisch onderzoek industrielawaai. Hieruit 

volgt dat het verkeer van en naar de inrichting over de Kilderseweg ter hoogte van de eerste kruising 

                                                           

7  Econsultancy, Akoestisch onderzoek industrielawaai Nieuwbouw Van der Valk hotel te Doetinchem, 20 juni 2019, 
rapportnummer 5066.004_D1 
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(met de N317 en De Gasperilaan) zal worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Het ver-

keer zal zich verder verdelen over de aansluitende wegen daarmee zal de indirecte hinder niet meer 

akoestisch herkenbaar zijn.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van de omliggende geluidsgevoelige objecten er in de 

dag- avond- en nachtperiode er geen overschrijdingen van de grenswaarden plaatsvinden. Het afwe-

gen van geluidsreducerende maatregelen is, behoudens de reeds voorziene toepassing van de dem-

pers op de afvoer van de luchtbehandelingskasten ten behoeve van de keuken en zalen, niet noodza-

kelijk. Er gelden geen akoestische beperkingen voor de inpassing en de realisatie van het hotel. 

 

5.4 Lucht 

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer ('Wet luchtkwaliteit') zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen om 

o.a. de verkeersgerelateerde emissies (o.a. 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. Uit-

gangspunt 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 1% verslechterd.  

 

Met behulp van de Nibm-tool is beoordeeld of voldaan wordt aan de ‘Nibm-norm’. Hierbij is een door-

rekening gemaakt op basis van het berekende worst-case scenario met een verkeersgeneratie van 

1.500 mvt/etmaal/gemiddelde werkdag.8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Worst-case berekening bijdrage extra verkeer op de luchtkwaliteit 

                                                           

8 Vanwege de aard van de functie die in onderhavig plan mogelijk gemaakt wordt, is in dit geval de verkeersgeneratie van een etmaal ge-
middelde werkdag gelijk te stellen aan die van een etmaalgemiddelde weekdag en s er geen correctie toegepast. 

Jaar van planrealisatie 2021

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 1500

Aandeel vrachtverkeer 0,5%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 1,18

PM10 in μg/m3 0,22

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 

als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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Uit de berekening van de toename blijkt dat de Nibm-norm van 1,2 μg/m3 voor stikstof niet wordt over-

schreden. De Nibm-norm voor fijnstof wordt eveneens niet overschreden. De bijdrage van het extra 

verkeer is niet in betekende mate.  

 

Daarnaast moet aangetoond worden dat sprake is van een goed leef- en verblijfsklimaat ter plaatse 

van het plangebied. Om deze reden zijn achtergrondwaarden opgehaald middels de NSL-monitoring-

stool. In onderstaande tabel zijn de waarden ter plaatse van de dichtstbijzijnde meetpunten weergege-

ven. Geconcludeerd wordt dat de waarden ruim onder de norm liggen, waardoor sprake is van een 

goed leef- en verblijfsklimaat in het kader van luchtkwaliteit. 

 

Meetpunt NO2 μg/m3 PM10 μg/m3 PM10 overschrijdingsdagen PM2.5 μg/m3 Jaar 

15571855 18.5 18.7 6.7 10.8 2020 

15991905 15.3 18.1 6.3 10.7 2020 

15992418 18.9 19.0 6.9 11.0 2020 

15994265 15.3 18.1 6.3 10.7 2020 

Norm 40 40 35 25  

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat voor het aspect luchtkwaliteit geen nader onderzoek noodzakelijk is. 

 

5.5 Externe veiligheid 

Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de opslag, de pro-

ductie van gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij gevaarlijke stoffen kennen 

we twee verschillende bronnen: 

 stationaire bronnen, zoals een chemische fabriek of een LPG vulpunt; 

 mobiele bronnen, zoals transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door leidingen. 

 

Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' van belang. In dit besluit 

wordt externe veiligheid omschreven als 'de kans om buiten een inrichting te overlijden als recht-

streeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting waar een gevaarlijke stof bij betrokken 

is'.  

Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' van belang. Daarnaast zijn er een aantal beslui-

ten en regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is. 

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon, die zich gedurende een jaar onafgebroken on-

beschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stof-

fen. 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. 

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied 
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overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indi-

catie 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 aan-

tal personen binnen het invloedsgebied onder de oriëntatiewaarde en waar mogelijk zo laag mogelijk 

te houden. 

 

Onderzoek externe veiligheid 

In het plangebied zijn locaties aanwezig waar externe veiligheid mogelijk een rol speelt. Econsultancy 

heeft een notitie externe veiligheid opgesteld9, deze notitie is toegevoegd als bijlage 4. Het onderzoek 

heeft tot doel het inventariseren van de mogelijke activiteiten met gevaarlijke stoffen. De realisatie van 

een activiteit nabij voor externe veiligheid (beperkt) kwetsbare objecten maakt onderzoek noodzake-

lijk.  

 

De onderzoekslocatie is momenteel grasland. De initiatiefnemer is voornemens de locatie te heront-

wikkelen. De herontwikkeling voorziet in de nieuwbouw van een hotel (circa 3.700 m2) met terras en 

parkeerplaatsen. Daarnaast is in een groene inrichting van het terrein voorzien (onder meer dieren-

weide, bosschages en water).  

 

Het plan is gelegen in het buitengebied van Doetinchem. Daar het plan voorziet in de realisatie van 

een hotel zal het aantal aanwezigen in het gebied significant toenemen. Uitgaande van 140 kamers10 

met ieder 2 gasten zal het aantal aanwezigen toenemen met 336 in de dagperiode en 672 in de nacht-

periode (uitgaande van in de dagperiode 1,2 aanwezigen en in de nachtperiode 2,4 aanwezigen). Ho-

tels zijn kwetsbare objecten (indien het bruto vloeroppervlak meer of gelijk is dan 1.500 m2), en mo-

gen niet binnen de 10-6/jr plaatsgebonden risicocontour van risicobronnen worden gerealiseerd. 

 

Wegverkeer 

Uit de inventarisatie van het plangebied blijkt dat de initiatieflocatie nabij de A18 ligt. De weg is niet 

opgenomen in de regeling Basisnet en niet in het Hoofdrapport Basisnet Wegen (oktober 2009). Con-

form de Risicokaart bedraagt de 10-6/jr plaatsgebonden risico 0 meter. Het standaard onderzoeksge-

bied bedraagt 200 meter en de weg ligt op 300 meter. Derhalve is er geen overlap met het invloedsge-

bied. Uit de inventarisatie van de provinciale risicokaart blijkt dat het plan nabij de N317 ligt. De weg is 

niet opgenomen in de regeling Basisnet en niet in het Hoofdrapport Basisnet Wegen (oktober 2009, 

kenmerk 141223/EA9/001/000494/sfo). Conform de Risicokaart bedraagt de 10-6/jr plaatsgebonden 

risicokaart 0 meter. Geconstateerd kan worden dat er via deze weg tot 3 LPG-tankstations bevoorraad 

worden. De provincie Gelderland heeft onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in externe veilig-

heidsrisico’s op haar provinciale wegen. De conclusie uit het onderzoek is dat er zowel in de huidige 

                                                           

9  Econsultancy, Notitie externe veiligheid hoek Europaweg (N317 – Kilderseweg te Doetinchem, gemeente Doetinchem, 25 
mei 2016, 15086037 

10  In het onderzoek is gerekend met 140 kamers, nadere planvorming en afweging heeft ertoe doen laten besluiten dat van 
maximaal 102 kamers uitgegaan wordt. 
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als toekomstige situatie er geen knelpunten met het plaatsgebonden (PR) risico en geen aandachts-

punten voor het groepsrisico (GR) zijn geconstateerd. Geconcludeerd kan worden dat er voor de pro-

vinciale weg (N317) er geen knelpunten zijn. 

 

LPG-Tankstations 

Het invloedsgebied van een LPG-Tankstation bedraagt 150 meter. Op een afstand van circa 970 me-

ter ligt ten noordoosten van het plangebied een LPG-Tankstation. Geconcludeerd kan worden dat er 

geen overlap is met het invloedsgebied. Ten noorden van het plangebied, op een afstand van circa 

225 meter ligt eveneens een LPG-Tankstation. Er is geen overlap met het invloedsgebied. Over de 

Europaweg wordt LPG naar dit tankstation vervoerd. Echter is het aantal transporten zo gering dat na-

der onderzoek niet als noodzakelijk wordt geacht. 

 

Geconcludeerd kan worden dat voor het onderdeel externe veiligheid geen overschrijdingen zijn ge-

constateerd. 

 

5.6 Bedrijven- en milieuzonering 

Gekeken moet worden of in de omgeving geen bedrijven in hun bedrijfsvoering worden belemmerd als 

gevolg van het bestemmingsplan. Ook moet duidelijk zijn of bestaande functies in de omgeving de 

ontwikkeling al dan niet belemmeren. 

 

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 mili-

euzonering verstaan wij het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelas-

tende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren ander-

zijds. 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 mi-

lieubelastende 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 aanvaard-

bare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt veelal de VNG-uitgave 'Be-

drijven 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 milieu-

aspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de in-

deling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke 

indicatieve richtafstand. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming 

die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een mili-

eugevoelige functie die op grond van het plan mogelijk is. 
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Analyse 

Gezien de ligging van de initiatieflocatie in de nabijheid van een industrieterrein en diverse geïsoleerd 

gelegen bedrijven in het buitengebied van Doetinchem, is sprake van een gemengd gebied. 

 

Een hotel en restaurant valt in de categorie “Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en 

congrescentra” respectievelijk “Restaurants, cafetaria’s, etc.” met SBI-2008 codes 5510 en 561. Voor 

beide type inrichten geldt een richtafstand van 10 meter in een rustige woonwijk of rustig buitenge-

bied. Aangezien er sprake is van een gemengd gebied kan de richtafstand verkleind worden naar 0 

meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen bedraagt meer dan 0 meter. Aan de richtafstand 

voor een hotel en restaurant wordt voldaan.  

 

Conclusie 

Gezien het bovenstaande zijn er voor wat betreft het aspect bedrijven en milieuzonering geen belem-

meringen voor de voorgestane ontwikkeling. 

 

5.7 Geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt sinds 1 januari 2007 het toetsingskader voor veehou-

derijbedrijven, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv is be-

doeld om mensen te beschermen tegen geuroverlast vanuit veehouderijbedrijven. In principe bepaald 

de Wgv de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven op het gebied van geurbelasting. In 

de Wgv wordt alleen de ontwikkeling of belemmering van veehouderijbedrijven gereguleerd. De Wgv 

vormt daarmee het toetsingskader van de veehouderijbedrijven, de wet vormt geen toetsingskader 

van de toelaatbaarheid van andere functies. 

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag ver-

oorzaken op een geurgevoelig object. De norm voor de geurbelasting is in een aantal gevallen niet 

van toepassing, maar is vervangen door vaste afstanden.  

In de Wgv is aangegeven wat de definitie is van een gevoelig object (o.a. gebouw bestemd voor men-

selijk verblijven). De uitbreiding betreft bouw van een hotel-restaurant.  

In het kader van een goed woon- en leefklimaat heeft Econsultancy een onderzoek uitgevoerd11  of het 

initiatief aanvaardbaar is in het kader van geurhinder (rapportage is toegevoegd als bijlage 5).  

 

Voorgrondbelasting 

Ten behoeve van het berekenen van de voorgrondbelasting is het programma V-Stacks-vergunning 

versie 2010-1 gehanteerd. De geurnorm van 14 ouE/m3 wordt niet overschreden. De geurkwaliteit 

voor de voorgrondbelasting valt binnen de milieukwaliteit ‘redelijk goed’. Daar er een geurgevoelig ob-

ject (Kilderseweg 41) een hogere geurbelasting (9,4 ouE/m3) heeft, zal het hotel niet belemmerend 

werken naar de veehouderij. 

 

                                                           

11  Econsultancy, Quickscan geurhinder en veehouderij hoek Europaweg (N317) – Kilderseweg te Doetinchem, Gemeente  
Doetinchem, 27 mei 2016, rapportnummer 15086069 



Hoofdstuk 5   50  50  

 

Vaste afstanden 

Een dichtstbijzijnde veehouderij (Stroombroekweg 2) ligt op circa 145 meter afstand. Deze afstand 

voldoet aan het gestelde in de Wet geurhinder en veehouderij art. 3 lid 2 onder b en art. 5 lid 1 onder 

b. Vaste afstanden vormen geen knelpunt. 

Achtergrondbelasting 

De geurbelasting op het hotel bedraagt 5,2 ouE/m3 en kan als acceptabel dan wel aanvaardbaar wor-

den beschouwd. De geurkwaliteit voor de achtergrondbelasting valt binnen de milieukwaliteit ‘goed’. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat voor zowel de voor- als achtergrondbelasting er geen belemmeringen 

zijn geconstateerd voor de realisatie van het plan. 

 

 

5.8 Ecologie 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescher-

ming is het wettelijke stelsel voor de natuurbescherming. De wet is de vervanger van de Natuurbe-

schermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. 

De Wet natuurbescherming regelt allereerst de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescher-

ming van natuurgebieden en plant- en diersoorten. Daarnaast bevat het voorstel onder meer bepa-

lingen 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 fau-

nawet. 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 aan-

vullende, als zodanig kenbare 'nationale' beschermingsvoorschriften verankerd. Bij ruimtelijke ontwik-

kelingen 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 verbodsbepa-

lingen 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 steen-

marter. De nestlocaties en vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soort(groep)en zijn jaarrond be-

schermd. 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 broedge-

vallen daarbuiten zijn ook beschermd. 

Ook moet worden onderzocht in hoeverre de verstoring, vernieling of verontrusting van de be-

schermde soorten plaatsvindt. Als inbreuk wordt gepleegd op de verbodsbepalingen die op grond van 
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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. 

 

Het terrein is volledig onbebouwd en ingeplant met maïs. Langs de Europaweg ligt een brede kruiden-

rijke grasberm. Tussen de maïsakker en de Europaweg ligt een smalle ondiepe sloot met een weke 

bodem. Naast het kruispunt met de Kilderseweg staan enkele bomen met struweel. 

 

Toetsing gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van een Vogel- of Habitatrichtlijngebied. Op grote af-

stand liggen uiterwaarden van de IJssel, die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De afstand is 

ongeveer 11 kilometer tot het plangebied. Gelet op de afstand en de omvang van het voornemen, is 

een kans op een effect uitgesloten.  

Gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland liggen op iets meer dan 250 meter ten 

zuiden van de A18. De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op 

afstand van het plangebied en bovendien ligt er een rijksweg tussen de bouwlocatie en het natuurge-

bied. Gelet op de afstand en de omvang van het voornemen, is een kans op een effect uitgesloten. 

 

Toetsing Flora- en faunawet 

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 11 september 2015 door een ecoloog een bezoek ge-

bracht aan het terrein en is onderzocht wat de potentieel aanwezige natuurwaarden zijn, In de resulta-

ten van het bijbehorend oriënterend flora – en faunaonderzoek besproken12, het onderzoek is toege-

voegd als bijlage 6a. 

 

Er zijn met zekerheid geen beschermde soorten aanwezig binnen de maïsakker aangetroffen. Van-

wege het ontbreken van beschermde soorten is er geen effect te verwachten. Uit historisch onderzoek 

is echter gebleken dat in de omgeving een vliegroute van vleermuizen aanwezig is. Om te beoordelen 

of effecten afwezig zijn, en om zo nodig de landschappelijke inrichting aan te passen is een afdoend 

onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd13, zie bijlage 6b.  

Vanwege het ontbreken van de beschermde soorten is er met zekerheid geen effect op deze soorten 

te verwachten. Daarnaast wordt geadviseerd rekening te houden met de kruidenrijke grasberm en de 

bermsloot en deze te integreren in de plannen.  

 

Er is daarom geen ontheffing van de Flora en Faunawet noodzakelijk, een afdoende onderzoek is 

evenmin nodig. Geadviseerd wordt om bij de bouw van het hotel rekening te houden met de natuur-

kwaliteit van de berm en de bermsloot. Bij voorkeur wordt het hotel ontsloten via de Kilderseweg. 

 

 

                                                           

12 Els & Linde, Quick scan ecologie, Hotel Van der Valk te Doetinchem, 28 september 2015, projectnummer 15.157 

13  Els & Linde, Afdoend onderzoek, Hotel van der Valk te Doetinchem, 28 juli 2016 
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Conclusie 

Het initiatief is aanvaardbaar in het kader van natuurbescherming. Het initiatief heeft geen effect op 

beschermde natuurgebieden, noch worden beschermde soorten geschaad. Er is geen ontheffing van 

de Flora en Faunawet nodig. Een verklaring van geen bedenkingen hoeft niet te worden gevraagd. 

 

5.9 Water 

5.9.1 Waterrelevant beleid 

 

Het projectgebied is gelegen binnen het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel en de ge-

meente Doetinchem. Waterschap Rijn en IJssel heeft een watertoetstabel ontwikkeld waarmee met 

een aantal vragen in beeld te brengen is welke wateraspecten relevant zijn en met welke intensiteit 

het watertoetsproces doorlopen dient te worden. De ingevulde watertoetstabel is opgenomen in bij-

lage 7. Volgens de watertoetstabel bevat het plan grote “waterhuishoudkundige belangen”. 

 

De gemeente Doetinchem heeft haar hemelwaterbeleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 

2016-2020. Hierin staat vermeld dat in- en uitbreidingen niet mogen leiden tot een toename van de 

vuilemissie en ook niet tot het vergroten van de kans van water op straat. Uitgangspunt is hydrolo-

gisch neutraal bouwen, hetgeen wil zeggen dat de waterhuishoudkundige situatie na de bouw niet af-

wijkt van voor de bouw. Er wordt gestreefd naar een robuust systeem. Dit wordt gerealiseerd door he-

melwater zoveel mogelijk bovengronds (via goten in het straatprofiel) af te voeren richting infiltratie-

voorzieningen of oppervlaktewater. Hiermee wordt de belevingswaarde van water beter benut en zijn 

foutieve aansluitingen op hemelwaterriool niet meer aan de orde. Om waterberging bovengronds te 

kunnen realiseren moet circa 10% van het plangebied gereserveerd worden voor waterberging. 

Ten aanzien van hemelwater binnen het plan wordt in principe geconformeerd aan het beleid van het 

Waterschap zoals opgenomen in het document “Duurzaam en veilig water in de stad (afkoppelbeslis-

boom)”. 

 

Hierin zijn de volgende algemene uitgangspunten opgenomen: 

 Het infiltreren van hemelwater is, conform de wet gemeentelijke watertaken, een eerste verant-

woordelijkheid van de eigenaar. 

 Kansen voor het creëren van berging voor hemelwater in stedelijk gebied moeten zo veel mogelijk 

benut worden om inundatie te voorkomen. 

 Bij extreme hemelwatergebeurtenissen mag bui T=100+10% tot aan maaiveld geborgen worden 

en mag er geen waterschade, door inundatie vanuit het watersysteem, ontstaan. 

 In het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel is de gemiddelde landelijke afvoercoëfficient 

bepaald op 0,8 l/s/ha. De maatgevende bui T=100+10% die hierbij hoort heeft een omvang van 

101 mm en valt in 48 uur. De afvoer via het oppervlaktewater zou in dat tijdsbestek 28 mm bedra-

gen. Het restant (74 mm) dient tot aan maaiveld geborgen te kunnen worden.  

 Een zomerse bui met een herhalingstijd van 1x10 jaar (bui T=10+10%) mag vertraagd afgevoerd 

worden.  
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 Bij bui T=100+10% mag geen wateroverlast optreden. Om bui T=10+10% te kunnen bergen die-

nen de bergings- en infiltratievoorziening (statische berging) samen een inhoud van 40 mm te 

hebben. 

 De afvoer uit de retentievoorziening bedraagt maximaal de landelijke afvoer (0,8 l/s/ha), deze 

wordt d.m.v. een knijpconstructie bereikt. (Gedurende bui T=10+10% is dit gemiddeld 1,5 maal de 

maatgevende afvoer van het bruto oppervlak van het plangebied). 

 De knijpconstructie wordt zo ontworpen dat buien tot 40 mm (T=10+10%) vertraagd worden afge-

voerd richting het watersysteem (t.b.v. het dempen van de afvoerpiek). 

 De vijver of retentievoorziening dient te voldoen aan de onderhoudseisen van het waterschap. 

 De retentievoorziening moet passen in het lokale watersysteem. 

 Bij permanent waterhoudende retentievoorzieningen dient er rekening gehouden te worden met 

veiligheid door bijv. aanleg van plasbermen en flauwe taluds. 

 De onderkant van de infiltratievoorziening dient boven de gemiddelde grondwaterstand te worden 

geplaatst waarbij minimaal de helft van de inhoud van de voorziening boven de gemiddeld hoog-

ste grondwaterstand wordt geplaatst. 

 Het water zichtbaar afvoeren naar de infiltratievoorziening verdient altijd de voorkeur boven afvoer 

via buizen zodat burgers zich bewust zijn/worden van het water. 

 

5.9.2 Locatiegegevens 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand van Nederland (www,ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een 

hoogte van circa 12,0 tot 12,5 m +NAP. Het gebied helt af in zuidoostelijke richting. Het plangebied is 

ten opzichte van de aangrenzende wegen lager gelegen. Aan de westzijde van en parallel aan de 

Wijnbergse loopgraaf is een persdrukriool gelegen. 

 

5.9.3 Watertoets 

 

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het op een an-

dere 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 toet-

singsaspecten zijn in navolgende tabel opgenomen. 
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Thema Toetsvraag Rele-

vant 

Intensi-

teit 

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale 

waterkering? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

Nee 

Nee 

2 

2 

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? 

Ja 

Nee 

Nee 

2 

1 

1 

Wateroverlast (op-

pervlaktewater) 

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 ge-

legen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

2 

1 

1 

1 

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? 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

1 

1 

1 

1 

Oppervlaktewater- 

kwaliteit 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater 

geloosd? 

2. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strate-

gisch actiegebied? 

Ja 

 

Nee 

1 

1 

2 

Grondwater- kwaliteit Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drink-

wateronttrekking? 

Nee 1 

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstarten uit 

het gemengde of verbeterde stelsel? 

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plan-

gebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met zich 

meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

Nee 

 

Nee 

1 

 

1 

Verdroging Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 

voor natte natuur? 

Nee 1 
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Thema Toetsvraag Rele-

vant 

Intensi-

teit 

Natte  

 

natuur 

1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 

2.  Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 

3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor 

natte natuur? 

4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000 gebied 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

2 

2 

1 

1 

Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in ei-

gendom of beheer zijn bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Ja 

Nee 

1 

2 

Recreatie Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden 

in beheer van het waterschap waar actief recreatief medege-

bruik mogelijk wordt? 

Nee 2 

Cultuurhistorie Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 

aanwezig? 

Nee  1 

 

Alle relevante waterhuiskundige aspecten zijn onderzocht in de Watertoets, uitgevoerd door Econsul-

tancy14, deze rapportage is toegevoegd als bijlage 7. Hierop heeft lopende de planuitwerking een ac-

tualisatie en aanvulling plaatsgevonden. Ook deze rapportage15 is als bijlage toegevoegd.  

 

Onderstaand worden de belangrijkste conclusies van het onderzoek besproken. Uit het onderzoek is 

gebleken dat de bodem tot op verschillende diepten (0,5 tot 2,5 m -mv) bestaat uit zwak tot sterk zan-

dige klei. De bovengrond is daarnaast zwak tot matig humeus. Onder de aanwezige kleilaag wordt tot 

de onderzochte diepte (2,5 m -mv) matig fijn, zwak tot matig siltig zand aangetroffen en is plaatselijk 

klei- en grindhoudend. Op 4 februari 2016 is in een grondwaterstand aangetroffen op gemiddeld 0,7 m 

-mv. Op basis van literatuur en actuele metingen wordt ingeschat dat de Gemiddelde Hoogste Grond-

waterstand (GHG) voor het plangebied is gelegen op 11,5 m +NAP (0,5 à 1,0 m -mv). De bodem (on-

verzadigde zone) binnen de onderzoekslocatie wordt, mede op basis van de textuur, niet geschikt ge-

acht voor de infiltratie van hemelwater. De herontwikkeling voorziet in de nieuwbouw van een hotel 

met terras en parkeerplaatsen. Daarnaast is een groene inrichting van het terrein voorzien (onder 

meer een dierenweide, bosschages en water). 

 

Het toekomstig verhard oppervlak bedraagt circa 17.200 m2. Het projectgebied ligt binnen het be-

heersgebied van Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Doetinchem. Ten aanzien van hemelwa-

ter binnen het plan wordt geconformeerd aan het beleid van het Waterschap zoals opgenomen in het 

document “Duurzaam en veilig water in de stad (afkoppelbeslisboom)”.  

                                                           

14  Econsultancy, Watertoets hoek Europaweg (N316) – Kilderseweg te Doetinchem, gemeente Doetinchem, 25 april 2016, 
rapportnummer 15086034 

15   Aanvulling watertoets “hoek Europaweg – Kilderseweg te Doetinchem”, rapportnummer 15086034 d.d. 25-4-16. 
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Waterschap Rijn en IJssel heeft een watertoetstabel ontwikkeld waarmee met een aantal vragen in 

beeld te brengen is welke wateraspecten relevant zijn en met welke intensiteit het watertoetsproces 

doorlopen dient te worden. Volgens de watertoetstabel bevat het plan grote “waterhuishoudkundige 

belangen”. In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; 

HWA) niet direct op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar 

separaat binnen worden verwerkt conform de uitgangspunten van de waterbeheerder. Hemelwater 

wordt daarbij tevens niet direct afgevoerd richting het oppervlaktewater maar binnen de plangrenzen 

verwerkt volgens de trits: hergebruiken, infiltreren, bergen en afvoeren. 

Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 

wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. De ontwikkeling zal daar-

mee hydrologisch neutraal zijn. De wateropgave ten aanzien van het plan bedraagt 1.275 m³. 

Om de waterbergingsopgave binnen de plangrenzen te verwerken is in het plan een slingerende ne-

venwaterloop langs de Wijnbergse loopgraaf voorzien. De oevers worden aangelegd met een plas-

dras constructie en krijgen derhalve een natuurvriendelijk verloop. Tussen de Wijnbergse loopgraaf en 

de nevenwaterloop is een onderhoud(pad) voorzien met een breedte van meer dan 5 m. Binnen de 

strook van ca. 7,5 meter tussen beiden moeten ook de beide taluds worden opgelost. Er zal dan ca. 

3,5 meter overblijven.  

 

5.9.4 Conclusie 

 

Hemelwater wordt, indien mogelijk, zoveel mogelijk zichtbaar afgevoerd naar de nevenwaterloop. 

Daar waar dit niet mogelijk blijkt zal afvoer verbuisd plaatsvinden. Op basis van de randvoorwaarden 

en uitgangspunten kan het hemelwater verwerkt worden conform de uitgangspunten van de waterbe-

heerders. Vanuit het oogpunt van de waterhuishouding wordt dan ook geen belemmering verwacht 

voor de bestemmingswijziging. 

 

5.10 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 cultuurhisto-

rie. 

 

5.10.1 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. 



Hoofdstuk 5   57  57  

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 ma-

ken. Vroegtijdig onderzoek maakt namelijk ruimte om te overwegen om archeologievriendelijke alter-

natieven toe te passen.  

Als het archeologisch bodemarchief niet kan worden ontzien, kan voorafgaande aan de bodemversto-

ring 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 inspiratie-

bron 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 bodemar-

chief. 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 uit-

gevoerd archeologisch onderzoek. 

  

Archeologisch gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek 

Econsultancy heeft een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, gecombineerd verkennende en 

karterende fase) uitgevoerd voor het plangebied16.  

Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de 

aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door eventuele toekom-

stige bodemingrepen kunnen worden aangetast. De verplichting tot het uitvoeren van een archeolo-

gisch onderzoek komt voort uit het vigerende bestemmingsplan en/of het vigerend gemeentelijk beleid 

(Archeologische beleidskaart 2008 van de gemeente Doetinchem), voortvloeiend uit het Verdrag van 

Malta uit 1992. 

 

  

                                                           

16  Econsultancy, Archeologisch gecombineerd Verkennend en Karterend Booronderzoek, Hoek Europaweg (N316) – Kilderse-
weg te Doetinchem, gemeente Doetinchem, rapportnummer 15086032, 12 februari 2016 
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Resultaten inventariserend veldonderzoek 

De aangetroffen bodemopbouw laat zien dat er binnen zowel het noordelijk als het zuidelijk gelegen 

terreindeel intensieve bewerking van de grond heeft plaatsgevonden, waardoor er sprake is van een 

zogenaamde zanderijgrond. Deze intensieve bewerking bereikt een diepte van minimaal 60 en maxi-

maal 120 cm -mv, gemiddeld tot 100 cm -mv. Onder dit verstoringsniveau is in het noordwestelijke 

deel van het noordelijk gelegen terreindeel nog wel een pakket rivierduinzand aangetroffen, wat een 

1e Laag van Wijchen en vervolgens vlechtende rivierduinafzettingen afdekt. In zowel oostelijke als in 

zuidelijke richting binnen het noordelijk gelegen terreindeel wigt de resterende intacte laag rivierduin-

zand snel uit. Hier komt juist een pakket kalkloze, sterk siltige tot zwak zandige klei voor met hieronder 

een dunne kleiige veenlaag.  

Op deze lagere (en daardoor natte/drassige) delen van het Laagterras heeft veenvorming kunnen 

plaatsvinden en overstroomde in het Laat-Holoceen tijdens perioden van hoogwater. In het zuidelijke 

gelegen terreindeel is geen intact restant van een pakket rivierduinzand dan wel van een kleilaag 

(Laat-Holocene overstromingsklei en/of een Wijchen Laag) aangetroffen. 

 

Conclusie 

Binnen het plangebied heeft intensieve bewerking van de grond verstoring van niveaus veroorzaakt 

waarin archeologische resten konden worden verwacht. Op basis van de aangetroffen bodemopbouw 

konden in het noordwestelijke deel van het noordelijk gelegen terreindeel alleen nog in situ liggende 

archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum worden aangetroffen, in het resterende deel van de 

rivierduinafzetting 1e Laag van Wijchen en de top van de vlechtende rivierterrasafzettingen. In het op-

geboorde materiaal van deze lagen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. In zowel het 

oostelijke als zuidelijke deel van het noordelijk gelegen terreindeel konden ook nog in situ liggende 

resten worden aangetroffen uit jongere perioden in het Laat-Holocene kleidek en de onderliggende 

veenlaag. Ook bij ter plaatse gezette boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. In 

het zuidelijk gelegen terreindeel reikt de intensieve agrarische bewerking tot in de vlechtende rivierter-

rasafzettingen, waardoor in situ liggende archeologische resten niet meer werden verwacht. Het opge-

boorde materiaal ter van de boringen gezet in het zuidelijk gelegen terreindeel heeft eveneens geen 

archeologische indicatoren opgeleverd. Een vervolgonderzoek is niet benodigd. 

 

5.11 Cultuurhistorie 

De afgelopen jaren hebben zich op het gebied van cultuurhistorie de volgende ontwikkelingen voorge-

daan: 

 de komst van de Wet archeologische monumentenzorg 

 de aanpassingen van de Monumentenwet 

 de verankering van cultuurhistorie in de Wet ruimtelijke ordening, 

 het Besluit ruimtelijke ordening, en 

 de komst van de gemeentelijke beleidsnota “Doetinchem: Cultuurhistorierijk!” 
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Binnen deze kaders is het belang, de wens en zijn de mogelijkheden sterk toegenomen om de aanwe-

zige cultuurhistorische waarden in de gemeente Doetinchem te beschermen. Met de vaststelling van 

de nota “Doetinchem: Cultuurhistorierijk!” heeft de gemeente het belang van de cultuurhistorie vastge-

legd. In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting vastgelegd dat gemeenten rekening moeten 

houden met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 

verwachten waarden.  

 

Historisch stedenbouwkundig erfgoed 

De cultuurhistorie is in Doetinchem vastgelegd in de nota "Doetinchem, cultuurhistorierijk!" (vastge-

steld 3 november 2008) en de Erfgoedverordening gemeente Doetinchem 2013 (vastgesteld 30 mei 

2013). De planlocatie ligt in het buitengebied van de gemeente Doetinchem. De oorsprong van het 

Achterhoeks en Liemers landschap voert terug tot maar liefst twee en een half miljoen jaar geleden. 

Sindsdien zijn meerdere ijstijden gepasseerd, is het landschap tijdelijk veranderd in een toendra, weer 

ondergelopen met water, met bossen begroeid en overstoven met zand. De klimaatveranderingen en 

de daarmee gepaard gaande landschapsveranderingen hebben een spannende omgeving opgele-

verd. Nu nog zijn er natte en droge gebieden, hogere en lagere gronden en alle daaraan te koppelen 

verschillen in vegetatievormen. 

De initiatieflocatie ligt in rivierweiden. Dit is een voornamelijk open uiterwaardengebied langs de Oude 

IJssel, met plaatselijk een nat en natuurlijk karakter. Beplanting bevindt zich voornamelijk in zoge-

naamde ‘overhoekjes’ aansluitend aan waterpartijen en watergangen, aangevuld met heggenstruc-

turen. Een regelmatige verkaveling, rechte wegen, lage bebouwingsdichtheid, boerderijen direct langs 

de wegen gelegen, overwegend graslandgebruik. De erfbeplanting is vormgegeven in lineaire struc-

turen. Doetinchem wil het bestaande landschapsbeeld nastreven met de toevoeging van gebiedseigen 

erfbeplanting en de toevoeging van heggenstructuren. Met de inrichting van het kavel wordt zo veel 

mogelijk aangesloten bij de bestaande landschappelijke structuren van de ‘rivierweiden’.  

 

Analyse cultuurhistorie 

In hoofdstuk 2 worden de cultuurhistorische kenmerken van het gebied behandeld. In hoofdstuk 2.3 is 

een uitgebreide beschrijving gegeven hoe het bouwplan met bijbehorende landschappelijke inpassing 

aansluit op deze cultuurhistorische kenmerken. 

 

5.12 Verkeer en parkeren 

Uitgangspunten bij de inrichting van de wegen binnen het plangebied zijn: 

 de functie van de weg conform het wegencategoriseringsplan (wegennetvisie), dit betekent voor 

erftoegangswegen 30km/h en voor ontsluitingswegen 50 km/uur; 

 de inrichting van de weg (het wegbeeld) moet het gewenste rijgedrag en de rijsnelheid 'afdwin-

gen'; 

 herkenbare inrichting van de verschillende verkeersruimtes door materiaal/kleur; 

 de (kwaliteit van de) leefomgeving staat centraal; 

 de weg dient na realisatie goed te beheren te zijn (beheerbewust ontwerpen); 
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 snelheidsremmende maatregelen worden getroffen in erftoegangsstraten en op gebiedsontslui-

tingsstraten waar kwetsbare verkeersdeelnemers de weg moeten kruisen. 

De kwaliteit van de leefomgeving dient centraal te staan. Kunstmatig ingepaste maatregelen, zoals 

veel borden en bloembakken op de weg hebben vaak wel een kort effect op de rijsnelheid, maar zijn 

geen duurzame oplossingen. De omgeving en weg als geheel moeten zorgen voor het gewenste rijge-

drag zodat deze kunstingrepen overbodig zijn.  

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 trillingshinder en toename van de geluidsoverlast. Met 

deze bijeffecten moet al rekening worden gehouden bij het ontwerp. Bij voorkeur wordt gezocht naar 

maatregelen die een lagere snelheid afdwingen, maar die geen of beperkte bijeffecten hebben voor de 

leefomgeving en hulpdiensten. Voorbeelden zijn: een smaller wegprofiel, toepassing andere materia-

len en kleuren, afwisselend parkeren aan weerszijden van de weg, afwisseling met groen, doorzicht 

beperken, beperken rechtstanden etc. Drempels en plateaus die op een logische plaats zijn gesitu-

eerd (rekening houdend met de afstand tot de woning) en volgens de richtlijnen van het CROW (publi-

catie 172) zijn aangelegd kunnen bij uitzondering worden toegepast. 

 

Verkeersafwikkeling 

Goudappel Coffeng heeft een verkeersonderzoek voor de hotelontwikkeling uitgevoerd.17 De rappor-

tage is toegevoegd als bijlage 9, hieronder worden de belangrijkste gegevens besproken. Geconclu-

deerd kan worden dat de nieuwe hotelontwikkeling geen problemen oplevert op de Kilderseweg en op 

het kruispunt Kilderseweg - Europaweg. De afwikkeling van het verkeer van en naar het hotel op een 

voorrangskruispunt met de Kilderseweg verloopt goed. Van wachttijd op de zijrichting is zowel in het 

ochtend- als avondspitsuur nauwelijks sprake. Ook op de hoofdrijbaan is als gevolg van de afslagbe-

weging naar het hotel van hinder geen sprake. Kortom, de aansluiting op de Kilderseweg kan als voor-

rangskruispunt goed functioneren. 

 

Door de capaciteitsuitbreiding op de Europaweg heeft het kruispunt met de Kilderseweg in de toekom-

stige situ tie voldoende capaciteit om het verkeer af te wikkelen. De cyclustijden bedragen in het och-

tendspitsuur 53 seconden 62 seconden in avondspitsuur. Hierin is rekening gehouden met de ver-

keersgeneratie van de planontwikkeling. Met de toekomstige vormgeving en de berekende cyclustij-

den heeft het kruispunt restcapaciteit. 

 

  

                                                           

17  Goudappel Coffeng, Verkeersonderzoek hotelontwikkeling Doetinchem, 28 mei 2019, kenmerk 004382.20190517.N1.02 
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Verkeersgeneratie 

Het te ontwikkelen hotel betreft een 4-sterrenhotel bestaande uit 102 kamers. Het CROW-kencijfer 

voor de verkeersgeneratie bedraagt op deze locatie 20,85 mvt/etm/gemiddelde weekdag per 10 ka-

mers. Voor 102 kamers geeft dat een verkeersgeneratie van afgerond circa 250 mvt/etm/gemiddelde 

weekdag en gemiddelde werkdag.18  

 

Omdat voor de overige functies geen kencijfer voor de verkeersgeneratie beschikbaar is, is voor deze 

functies in eerste instantie met behulp van de CROW-parkeerkencijfers de parkeervraag berekend. De 

parkeervraag is vervolgens vertaald naar de verkeersgeneratie voor de overige functies, waarbij on-

derscheid is gemaakt tussen de parkeervraag voor solitaire functies en de parkeervraag conform de 

aannames, zoals beschreven in de uitgangspunten (met overlap van de bezoekers) van het verkeers-

onderzoek. Voor de overige functies is daarmee op basis van de parkeervraag conform de uitgangs-

punten een verkeersgeneratie berekend van circa 860 mvt/etmaal (voor berekening zie bijlage 9 ‘ver-

keersonderzoek’).  

 

Met de verkeersgeneratie van het hotel erbij levert dit een totale verkeersgeneratie van circa 1.100 

mvt/etmaal/gemiddelde werkdag. 

 

Parkeren 

Het parkeren vindt plaats op eigen terrein. In het stedenbouwkundig ontwerp is uitgegaan van in totaal 

322 parkeerplaatsen. Dit aantal is voldoende voor de opvang van de parkeerbehoefte.  

 

Voor de 102 hotelkamers bedraagt de parkeervraag 74 parkeerplaatsen (parkeerkencijfer voor een 4-

sterrenhotel in de rest bebouwde kom in een matig stedelijke gebied bedraagt gemiddeld 7,2 parkeer-

plaatsen per 10 kamers). De parkeervraag voor de overige functies is in onderstaande tabel opgeno-

men. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de parkeervraag voor solitaire functies en de parkeer-

vraag conform de aannames, zoals beschreven in de uitgangspunten (met overlap van de bezoekers) 

van het verkeersonderzoek zoals dit als bijlage 9 is toegevoegd. 

 

 

Figuur 5.2 parkeervraag overige functies 

                                                           

18  De omrekenfactor van week- naar werkdag is in dit geval 1,0. 
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De totale parkeervraag bedraagt daarmee 289 parkeerplaatsen (74 + 215) en deze vraag kan worden 

geaccommodeerd op de parkeerterreinen rondom het hotel.  

 

Conclusie 

Het aspect verkeer en parkeren is nader onderzocht. Het leidt niet tot belemmeringen voor de ontwik-

keling.  

 

5.13 M.E.R.-beoordeling 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een hotel met restaurant mogelijk. Een 

bestemmingsplan hiervoor kan op twee wijzen m.e.r.-plichtig zijn. 

 

Wet milieubeheer 

De beoogde ontwikkeling en de hiervan deel uitmakende onderdelen komen in lijst C van de bijlage 

van het Besluit m.e.r. niet als activiteit voor.  

Met betrekking tot de ontwikkeling is in onderdeel D 10 van de bijlage van het Besluit m.e.r. het vol-

gende opgenomen: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van hotelcomplexen buiten stedelijke zones 

met bijbehorende voorzieningen”. Voor ontwikkelingen die betrekking hebben op onderstaande punten 

geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Een activiteit die betrekking heeft op: 

 250.000 bezoekers per jaar; 

 Een oppervlakte van 25 hectare of meer of; 

 Een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied. 

Het hotel krijgt 102 kamers. Bij een reële inschatting van het aantal personen per kamer op basis van 

landelijke kengetallen en een maximale bezettingsgraad van het aantal kamers, komt het aantal be-

zoekers per jaar neer op circa 56.000 bezoekers per jaar. Hierbij moet wel gesteld worden dat er géén 

correctie is toegepast op verblijfsduur langer dan 1 nacht (zie boven). Dit aantal ligt ruim onder de 

drempelwaarde.  

Daarnaast blijft de ontwikkeling van het hotel ruim onder drempelwaarden met betrekking tot het aan-

tal hectares.  

De ontwikkeling valt voor de functies en activiteiten restaurant en congres primair onder onderdeel D 

11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. Hiervoor is het volgende opgenomen: “De aanleg, wijziging 

of uitbreiding van een stedelijke ontwikkeling (met inbegrip van de bouw van een winkelcentra of par-

keerterreinen.” De voorgenomen ontwikkeling ligt ver onder de drempelwaarde die is opgenomen in 

kolom 2.  

 

Daarnaast zal ook het totaalaantal bezoekers op jaarbasis van het gehele complex niet boven de 

250.000 uitkomen. Voor de restaurantfunctie kan uitgegaan worden van de in de Laddertoets (zie bij-

lage 1a en 1b) vermelde omzetraming van circa € 2,5 miljoen op jaarbasis. De gemiddelde besteding 

in restaurants is landelijk € 16,40 (CBS / HorecaDNA), zodat het onderhavige restaurant in totaal circa 

152.500 gasten per jaar zal trekken. Hieronder bevinden zich evenwel ook hotelgasten, die reeds ter 

plekke zijn. Indien hiervoor een correctiefactor van ten minste – 25% wordt gehanteerd, is een reële 
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worst-case inschatting van het aantal gasten dat uitsluitend het restaurant bezoekt nog circa 115.000 

op jaarbasis. Voor de congresfunctie zijn geen landelijke cijfers bekend, maar zelfs bij een bezetting 

van 200 personen per dag die geen gebruik maken van hotel en/of restaurant, zou niet boven de 

drempelwaarde uitgekomen worden.  

 

Er is voor de activiteit derhalve geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Er dient wel een vorm-

vrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. 

 

Er is een aanmeldingsnotitie opgesteld, die separaat in de bijlagen is toegevoegd. Op basis van de 

aanmeldingsnotitie en de beoordeling van deze notitie (vormvrije m.e.r.-beoordeling, zie bijlage 11) 

heeft het bevoegd gezag besloten dat potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en 

de plaats van het plan, dusdanig beperkt van aard en omvang zijn dat dit geen significant nadelige mi-

lieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.  

 

Wet natuurbescherming (passende beoordeling en plan-m.e.r.-plicht) 

Naast het Besluit m.e.r. is de Wet natuurbescherming van belang om te bepalen of een plan-MER 

noodzakelijk is. In de Wet natuurbescherming is opgenomen dat wanneer significante effecten op Na-

tura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten een plan-MER in procedure dient te worden gebracht. Wan-

neer aangetoond kan worden dat er geen significante effecten zijn te verwachten is een plan-MER niet 

noodzakelijk. Uit de paragraaf 'Natuur' blijkt dat van significante effecten die kunnen leiden tot een 

noodzaak tot het uitvoeren van een passende beoordeling of plan-m.e.r.-plicht geen sprake is. Het be-

stemmingplan heeft geen significante gevolgen op een Natura 2000-gebied. Er hoeft derhalve geen 

passende beoordeling te worden uitgevoerd en vanuit de Wet natuurbescherming geldt geen m.e.r.-

plicht. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan is zowel op grond van de Wet milieubeheer als de Wet natuurbescherming niet 

m.e.r.-plichtig. 

 

5.14 Economische uitvoerbaarheid 

Kostenverhaal  

Met onderhavig project wordt een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. De ge-

meente Doetinchem sluit een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer. Eventuele door de ge-

meente gemaakte kosten worden middels leges verhaald bij de initiatiefnemer. Daarnaast sluit de ge-

meente een planschadeverhaalsovereenkomst met initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft de gron-

den verworven. In de anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt over de afdracht aan het 

fonds ‘Bovenwijks’, bijkomende kosten over de aansluiting van het perceel op het openbaar gebied en 

uren voor het opstellen van de anterieure overeenkomst.  
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Financiële haalbaarheid 

De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikkeling te kunnen reali-

seren. Er zijn geen onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere fi-

nanciële bijdragen van anderen. De financieel- economische haalbaarheid is hiermee in voldoende 

mate aangetoond. 
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