
Doetinchem, 20 februari 2020 

Betreft: beeldvormende Raad tbv Bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kantoren, uitsluiten 

woningbouw en supermarkten-2019’ 

Geachte Raad, 

Op basis van het voorliggende, bovengenoemde bestemmingsplan, heb ik een zienswijze ingediend 

en bezwaar gemaakt tegen het voornemen om supermarkten uit te sluiten. 

Ik ben sinds kort eigenaar van het pand en de woningen gelegen aan de Haareweg 98-102a. In dit 

pand was vroeger op nummer 98 een supermarkt gevestigd. Op dit moment wordt dit deel van het 

pand gehuurd door een aanbieder van fietsen. Met uw voornemen om supermarkten uit te sluiten 

van vestiging worden de exploitatiemogelijkheden van dit pand voor mij ingeperkt. Niemand kan 

exact voorspellen wat er in de toekomst gebeurt en of te zijner tijd hier wel een supermarkt gewenst 

is. Of dat wellicht voortschrijdend inzicht leidt tot nieuwe soorten supermarkten zoals bijvoorbeeld 

de nude supermarkten (met minimale verpakkingen/milieuvriendelijk), die er in Doetinchem nog niet 

zijn en geenszins conflicterend zouden zijn met het bestaande aanbod doch eerder complementair.  

Beperking van exploitatie van dit pand en welk pand dan ook kan nadelig werken ten aanzien van 

leegstand en onderhoud. Verpaupering ligt dan op de loer. Daar zit de eigenaar, de aanbieder, de 

gemeente en de buurt niet op  te wachten. Bovendien zou mijns inziens exploitatie overgelaten 

moeten worden aan marktwerking. Daar waar niet wordt beantwoord aan de  vraag vindt 

automatisch een natuurlijke selectie van aanbod plaats, zoals u ongetwijfeld bekend. 

Ik maak hierbij dan ook nogmaals bezwaar op een beperking van de exploitatiemogelijkheden in dit 

gebied door uitsluiting supermarkten. 

In de woningbouwstrategie 2019 anticipeert de gemeente op de huidige woningnood door ruimte te 

bieden aan initiatiefnemers om nieuwe woningen te realiseren. Met name in de voordeligere 

koopsector en in de sociale huurwoningensector. Mijn vraag is echter of de gemeente Doetinchem 

wellicht ook een voortrekkersrol zou kunnen gaan spelen bij het sneller verwerken van initiatieven. 

Nu heb ik bijvoorbeeld een vooroverleg aangevraagd voor het inbreiden van een appartement op de 

eerste verdieping in voornoemd ten behoeve van verhuur in de sociale sector, maar zijn reeds zes 

weken verstreken en is nog altijd geen behandelend ambtenaar toegewezen.  

Het zou mooi zijn als de gemeente Doetinchem hiervoor vastgestelde en snellere antwoordtermijnen 

zou kunnen gaan hanteren. Op dit moment is er voor de gemeente geen termijn gekoppeld aan een 

verzoek voor vooroverleg, waardoor alleen al de toetsing van een nieuw initiatief aan het 

bestemmingsplan maanden kan duren, terwijl dan de hele procedure van vergunningen etc. nog 

moet beginnen. Dat komt (snelle) ontwikkeling van nieuwe projecten niet ten goede. Wellicht kan in 

het mooie streven van de gemeente om aan de nijpende vraag naar woningen zoveel mogelijk te 

gaan doen ook het streven naar versnelling cq versimpeling van de procedures worden 

meegenomen. U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat het anno 2020 eigenlijk te gek is voor 

woorden dat veel mensen en vooral jongeren niet eens een eigen dak boven hun hoofd kunnen 

krijgen. 

 

M.W. Andriessen 

 


