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Inhoud plan  

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in 

Doetinchem noord, gelegen tussen sportcentrum Rozengaarde en school Mariëndael, mogelijk. 

Het IKC vormt een gezamenlijk onderwijsvoorziening voor de wijken Bezelhorst en 

Overstegen. Ook biedt het IKC ruimte aan buurtfuncties, zoals het wijkbedrijf en een 

onderkomen voor de buurtcoaches. Het bestemmingsplan maakt daarnaast een nieuwe 

verbindingsweg mogelijk aan de noordzijde van sportcentrum Rozengaarde. Deze nieuwe 

verbinding is nodig omdat door de bouw van het IKC de bestaande verbinding tussen de 

Bilderdijkstraat en de Oude Rozengaardseweg / Bezelhorstweg komt te vervallen.  

 

Gevolgde procedure 

Vanaf 6 augustus 2015 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie gelegen (t/m 16 

september 2015) 

 

 

Ontvangen zienswijzen 

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

 

De volgende zienswijzen zijn ingediend: 

 Briefschrijver 1, gedateerd 8 september 2015, ontvangen op 8 september 2015, 

briefnummer 15i0043759 (en bijbehorende nummers: 15i0043719, 15i0043715 en 

15i0043713) 

  

Briefschrijver 2, gedateerd 9 september 2015, ontvangen op 8 september 2015, 

briefnummer 15i0043529 (en bijbehorend:15i0043751 en 15i0043752) 

  

Briefschrijver 3, gedateerd 8 september 2015, ontvangen op 10 september 2015, 

briefnummer 15i0044146 (en bijbehorend: 15i0043746, 15i0043745, en 

15i0053747) 

  

Briefschrijver 4, gedateerd 4 september 2015, ontvangen op 7 september 2015, 

briefnummer 15i0043576 (en bijbehorend: 15i0043577, 15i0043392, 15i0043394 

  

Briefschrijver 5, namens cliënt, gedateerd 11 september 2015, ontvangen op 14 

september 2015, briefnummer 15i0044430 

  

Briefschrijver 6, gedateerd 13 september 2015, ontvangen op 15 september 2015, 

briefnummer 15i0044763 

  

Briefschrijver 7, gedateerd 14 september 2015, ontvangen op 16 september 2015, 

briefnummer 15i0044865 

  

Briefschrijver 8, namens cliënt, gedateerd 16 september 2015, ontvangen op 16 

september 2015, briefnummer 15i0045132 
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Zienswijzen tijdig ingediend 

Voordat is ingegaan op de zienswijzen, is beoordeeld of ze tijdig zijn ingediend. Een zienswijze 

is tijdig ingediend als deze binnen de termijn dat het plan ter inzage heeft gelegen, bij de 

gemeente aanwezig zijn. Het plan heeft vanaf 6 augustus 2015 tot en met 16 september 2015 

ter inzage gelegen. Alle acht briefschrijvers hebben hun zienswijze tijdig ingediend.  

 

 

Mondelinge toelichting 

Op 29 september 2015 zijn degene die een zienswijze hebben ingediend in de gelegenheid 

gesteld een mondelinge toelichting te geven op de zienswijze. Hiervan is gebruik gemaakt door 

‘Briefschrijver 6’. Het verslag van deze bijeenkomst is aangehecht. 

 

 

Leeswijzer 

Deel A: algemene beantwoording van meest voorkomende zienswijzen 

In dit deel wordt de context van de nieuwbouw van het IKC verwoord en wordt een 

algemene reactie gegeven op de meest voorkomende zienswijzen.  

 

Deel B: samenvatting van en reactie op de zienswijzen 

In dit deel van de nota zijn de ingediende zienswijzen samengevat en van reactie voorzien 

(cursief). Bij de beantwoording van deze zienswijzen kan verwezen worden naar de 

toelichtende teksten in deel A. 

 

Deel C: bijlagen 

1. Uitwerking bouwplan (vastgesteld door b&w d.d. 17 november 2015); 

2. Inrichtingsplan Openbare Ruimte (vastgesteld door b&w d.d. 24 november 2015);  

3. Groencompensatieplan (besloten om als uitgangspunt te hanteren voor de 

groencompensatie door b&w d.d. 10 november 2015); 

4. Verslag hoorzitting 29 september 2015; 

5. Aanvullende bomen effect analyse (Anders Boomtechnisch Advies, d.d. 20 november 2015, 

ABT/2015/015-055). 

 

Tevens is per zienswijze aangegeven of deze wel of niet tot een aanpassing van het 

bestemmingsplan heeft geleid.  

 

 

Conclusie ingediende zienswijzen 

Geen van de zienswijzen vormt aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. 
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DEEL A  

 

Context & algemene reactie op meest voorkomende zienswijzen c.q. toelichting 

op deeluitwerkingen 

 

 

A1: Locatiekeuze 

De locatiekeuze voor het IKC staat niet meer ter discussie. Op 26 februari 2015 heeft de 

gemeenteraad van Doetinchem besloten om als locatie voor het IKC noord de ruimte tussen 

school Mariëndael en sportcentrum Rozengaarde (variant 3a+ uit het rapport Locatie Integraal 

Kindcentrum Doetinchem Noord) vast te leggen. Aan dat besluit is een uitvoerig proces met 

onderzoek en inspraak vooraf gegaan. In dat onderzoek zijn 7 locaties (10 varianten in het 

totaal) aan de hand van diverse criteria (waaronder verkeer, verkeersveiligheid, parkeren, 

milieu, flora en fauna, stedenbouwkundige kwaliteit, IKC ambitie/kansen voor verbinding en 

verwachtte kosten) met elkaar vergeleken en beoordeeld. Het voorliggende bestemmingsplan 

is de planlogisch juridische vertaling van het raadsbesluit van 26 februari 2015.  

 

Uit de bij het bestemmingsplan uitgevoerde onderzoeken, blijkt dat het IKC binnen de 

wettelijk bepaalde normen gerealiseerd kan worden (zie hoofdstuk 4 van de toelichting op het 

bestemmingsplan).  

 

A2: Bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen 

Met het besluit van 26 februari 2015 is opdracht gegeven de voorbereiding voor de 

nieuwbouw van het IKC noord ter hand te nemen. Dit is een proces waarbij verschillende 

(deel)producten opgesteld worden, waaronder: 

- Bestemmingsplan 

- Uitwerking bouwplan en schoolplein 

- Uitwerking inrichting openbare ruimte openbare (inclusief verkeersmaatregelen) 

- Uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding 

- Aanvraag kapvergunning 

- Onttrekkingsbesluit Bezelhorstweg 

- Ontheffing hogere waarden wegverkeerslawaai 

 

Het bestemmingsplan is het planologisch juridisch kader voor de verschillende uitwerkingen. 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van die plannen, voor zover deze niet mogelijk zijn 

binnen het nu geldende planologisch regime, mogelijk. 

De verschillende deeluitwerkingen worden (indien wettelijk verplicht) getoetst aan het 

bestemmingsplan. Er kan dan slechts een vergunning worden verleend als de deeluitwerking 

binnen het planologisch juridisch kader past. 

 

Veel ingediende zienswijzen hebben betrekking op de uitwerking van de plannen. Die 

zienswijzen zijn om die reden niet altijd planologisch relevant. Het bestemmingsplan maakt 

bepaalde ontwikkelingen mogelijk maar is niet het instrument dat de uitwerking van de plannen 

beoogt te regelen. 

 

Wel wordt er waarde gehecht aan een goede beantwoording van de ingebracht zienswijzen. 

Daarom wordt in deel A van voorliggende nota van zienswijzen ook op de deeluitwerkingen 

ingegaan en zijn deze, voor zover vastgesteld, in deel C als bijlage bijgevoegd.  
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A3: Toelichting opbouw bestemmingsplan (oa. begrenzing, bouwvlak, en globaliteit). 

 

Basis 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan hebben de 6 uitgangspunten van het genoemde 

raadsbesluit als basis gediend. In de toelichting van het bestemmingsplan is in paragraaf 2.2 

aangegeven op welke wijze die punten in het bestemmingsplan verwerkt zijn.  

 

Status  

Het bestemmingsplan (plankaart met de regels) is na in werking treding de formele juridische 

basis om een omgevingsvergunning te verlenen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de 

toekomstige bebouwing (en buitenruimte) vindt de planlogisch juridische toetsing plaats aan 

het geldende planologisch regime.  

 

Begrenzing 

De bestemmingsplankaart is opgesteld voor die delen van de nieuwbouw die nu niet binnen 

het geldend planologisch regime gerealiseerd kunnen worden. Dat geldt met name voor het 

nieuwe gebouw zelf, het schoolplein en de nieuwe plek van de te verplaatsen weg. De overige 

onderdelen (die veelal een plek krijgen in het InrichtingsPlan Openbare Ruimte (hierna IPOR)  

zoals verkeersmaatregelen, robuuste verbinding, parkeerplaatsen, etc.). kunnen binnen het nu 

geldende planologische regime uitgewerkt worden. Qua bestemmingsregels vinden daar geen 

wijzigingen plaats. 

Het bestemmingsplan beperkt zich tot die onderdelen die nu niet planologisch mogelijk zijn.  

 

Het uitgangspunt ‘modulair bouwen’ is opgenomen in selectiedocumenten welke als 

uitgangspunt dienen voor de selectie van de ontwerp- en bouw combinatie. Het modulair 

bouwen is één van de toetspunten bij de gunning. In het bestemmingsplan is hier bij de 

begrenzing van de plankaart rekening mee gehouden: de plangrens is strak op / tegen 

bestaande bebouwing / eigendomsverhoudingen gelegd waardoor modulair bouwen / 

uitbreiden mogelijk is. 

 

Bestemmingen 

Het bestemmingsplan kent twee bestemmingen, te weten ‘gemengd’ en ‘verkeer’. In de 

bestemmingsomschrijving is opgenomen wat er toegestaan wordt binnen de als dusdanig 

bestemde gronden. Overigens wordt binnen de bestemming niet specifiek aangegeven waar dit 

een plek moet krijgen. Met andere woorden: binnen het gehele bestemmingsvlak ‘Gemengd’ 

kan bebouwing geplaatst worden voor zover dit past binnen de bijbehorende 

bestemmingsregels (artikel 3) en binnen de aanduidingen zoals opgenomen op de plankaart. 

Binnen die bestemming kunnen o.a. ook fietsenstallingen, parkeervoorzieningen, groen, 

waterinfiltratievoorzieningen, etc. gerealiseerd worden.  

 

Bouwvlak, bebouwingspercentage en bouwhoogte 

Op de plankaart is voor de bestemming ‘Gemengd’ een bouwvlak, een maximum 

bebouwingspercentage en een maximum bouwhoogte opgenomen.  

 

- Bouwvlak: Het bouwvlak is aangegeven met de streepstippellijn en valt samen met grens van 

de bestemming ‘Gemengd’. De toekomstige bebouwing moet binnen het bouwvlak 

geplaatst moeten worden.  
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- Maximum bebouwingspercentage: De toekomstige bebouwing zal naar verwachting circa 

50% van het te bebouwen perceel zijn. Planologisch juridisch wordt, mede vanwege de 

gewenste planologische flexibiliteit, uitgegaan van maximaal 70%. Hiermee wordt de 

gewenste mogelijkheid tot eventuele uitbreiding met Mariëndael in het IKC mogelijk 

gemaakt (uitwerking amendement op het raadsbesluit van februari 2015). De 

omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het IKC zal hieraan getoetst worden. Dit 

percentage is onder andere bepaald aan de hand van de voorgestelde maximale 

toekomstige bebouwing i.r.t. de omvang van het te bebouwen perceel. Vanwege gewenste 

flexibiliteit in bestemmingsplannen is een extra marge aangehouden. Een 

bebouwingspercentage van 70% is stedenbouwkundig acceptabel.  

 

- Maximum bouwhoogte: Hetzelfde geldt voor de maximale bouwhoogte van 12 meter. 

Planologisch juridisch wordt, mede vanwege de gewenste planologische flexibiliteit, 

uitgegaan van de mogelijkheid voor het toestaan van een 3e bouwlaag, 

bebouwingsaccenten, dakopbouwen, etc. Een bouwhoogte van maximaal 12 meter is 

stedenbouwkundig acceptabel.  

 

 

A4 Uitwerking bouwplan en schoolplein 

Zoals aangegeven wordt de uitwerking van het bouwplan bij de aanvraag omgevingsvergunning 

getoetst aan het bestemmingsplan. Voor de realisatie van het IKC en het schoolplein is naast 

het bestemmingsplan een ruimtelijk kader en een selectiedocument opgesteld. Hierin zijn de 

ruimtelijke uitgangspunten en aandachtspunten opgenomen. Via een aanbestedingstraject is 

partijen gevraagd een uitwerking te maken op basis van de gestelde uitgangspunten. 

Burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2015 besloten op basis van de 

ingediende planuitwerking het werk aan Klaassen te gunnen. Met deze gunning is duidelijk 

geworden hoe het IKC en het schoolplein eruit gaat zien.  

Impressiebeelden van de uitwerking van het bouwplan zijn als bijlage 1 bij de nota van 

zienswijzen gevoegd. Opgemerkt wordt dat deze impressiebeelden nog uitgewerkt moeten 

worden naar aanvraag omgevingsvergunning.   

 

A5: uitwerking openbare ruimte 

Voor de toekomstige inrichting van de omliggende buitenruimte (buiten het schoolplein) is een 

Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) opgesteld. In dit ontwerp zijn o.a. de maatregelen 

t.b.v. de verkeersveiligheid, de nieuwe fietsroute, de toekomstige bomen, de knip, de 

parkeerplaatsen, de kiss en ride strook, etc. opgenomen. Voor de realisatie is € 850.000,- 

gereserveerd.  

Het ontwerp voor deze inrichting is tot stand gekomen met inbreng van diverse 

belanghebbenden al dan niet vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Burgemeester en 

wethouders hebben op 24 november 2015 het Inrichtingsplan Openbare Ruimte vastgesteld. 

Het inrichtingsplan is als bijlage 2 bijgevoegd.  

 

A6: uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding: 

Het IKC is gelegen in een groene omgeving, met relatief veel waardevolle bomen. Dat deze 

bomencompensatie / robuuste groenverbinding tussen stad en buitengebied niet is 

meegenomen binnen de begrenzing van voorliggend bestemmingsplan, wil niet zeggen dat deze 

niet gerealiseerd wordt. Een groenverbinding kan binnen het geldende planologisch regime 

gerealiseerd worden. Een aanpassing van het bestemmingsplan om de groenverbinding mogelijk 

te maken is dus niet nodig.  
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Bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte zijn de bomen zo goed als 

mogelijk ingepast. Bomen adviesbureau Anders heeft hiervoor specifiek onderzoek gedaan. 

Voor de bomen die niet behouden kunnen worden, wordt een kapvergunning aangevraagd.  

Een onderdeel van de kapvergunning is de financiële bomencompensatie In het projectbudget is 

een bedrag van € 250.000,- opgenomen voor bomencompensatie. Dit bedrag is bestemd voor 

herplant van bomen en groen in het IPOR en wordt geformaliseerd bij de aanvraag 

kapvergunning. Het restant (het merendeel) kan besteed worden voor het 

natuurcompensatieplan. De IVN-werkgroep (ondersteund door de Bomenstichting) heeft een 

plan ingediend. Dit groencompensatieplan is als bijlage 3 bijgevoegd. Hierin is een concrete 

invulling gegeven aan het versterken van de groene gebieden (Knoop/Overstegen) c.q. de 

robuuste groenverbinding. Het ingediende plan dient als uitgangspunt bij de plannen voor het 

project de Rode Beek. De IVN-werkgroep (en de Bomenstichting) zijn als partners bij het 

project Rode Beek betrokken.  

 

Bij de uitwerking van het bouwplan IKC, wordt de aannemer strikt gehouden aan de regels 

m.b.t. het behoud/bescherming van de waardevolle bomen tijdens de bouwfase.  

 

A7: Bescherming, herplant en het kappen van bomen 

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

bomenverordening. De beleidsregels voor toepassing van deze regelgeving zijn opgenomen in 

de Bomenverordening 2015. Deze verordening bevat regels ten aanzien van de beoordeling 

kapaanvragen en belangenafweging, bijzondere bomen en de duurzame instandhouding en 

bescherming van bomen. Om deze reden is het van belang in de bestaande situatie en bij 

nieuwe ontwikkelingen met zorg om te gaan met aspecten van beheer en inrichting van de 

boom en zijn groeiplaats. Daarom is voor de realisatie van het IKC een Boom Effect Analyse 

opgesteld. Bij de verdere uitwerking van de plannen kan deze analyse als basis voor de 

afweging gebruikt worden. In het aanbestedingsdossier is bijzondere aandacht gevraagd om 

zoveel mogelijk waardevolle bomen te handhaven of te verplaatsen.  

Als aanvulling op de Boom Effect Analyse is een aanvullende analyse uitgevoerd (Anders 

Boomtechnisch Advies, d.d. 20 november 2015, ABT/2015/015-055). Deze aanvullende analyse 

is opgesteld t.b.v. de afstemming en het ‘fijnslijpen’ van het inrichtingsplan openbare ruimte. 

Door deze afstemming kunnen diverse bomen (waaronder boomnummer 201), al dan niet met 

voorzieningen behouden blijven. Zoals ook hiervoor onder A6 aangegeven is voor de 

bomencompensatie een bedrag van € 250.000,- gereserveerd.  

Uit het bijgevoegde uitwerkingen van het bouwplan met schoolplein en inrichtingsplan 

openbare ruimte is duidelijke welke bomen gekapt worden. 

Het kappen van bomen is overigens planologisch niet relevant. Wel is een Wabo vergunning 

voor de kap van de bomen nodig. De aanvraag daarvoor is na vaststelling van het 

inrichtingsplan opgestart. Na vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan (d.d. 17 

december 2015) zal de wabo vergunning voor de kap van de bomen al dan niet worden 

verleend. 

 

Tot slot blijkt uit het bijgevoegde groencompensatieplan op welke wijze compensatie in de 

buurt vorm gegeven kan worden. Dit groencompensatieplan dient uitgangspunt bij de plannen 

voor het project de Rode Beek.  
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A8: Onttrekkingbesluit:  

Met de vaststelling van het bestemmingsplan en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is 

duidelijk dat een deel van de Bezelhorstweg  aan de openbaarheid wordt onttrokken. De 

onttrekking aan de openbaarheid is een formeel besluit en doorloopt haar eigen procedure 

welke openstaat voor bezwaar en beroep. Na de vaststelling van het Inrichtingsplan voor de 

Openbare ruimte is de procedure gestart met de ter inzage legging van het ontwerp 

onttrekkingsbesluit (start ter inzage legging d.d. 3 december 2015).  

 

A9: Flora en Fauna / Ecologie 

Het plangebied maakt in formele zin geen onderdeel uit van nationaal, provinciaal, regionaal of 

gemeentelijke aangewezen ecologische / waardevolle gebieden. Wel is er sprake van 

waardevolle ecologische structuren. In het kader van de Flora en Fauna wetgeving is hier ook 

onderzoek naar gedaan (quick scan natuuronderzoek, aanvullend vleermuisonderzoek, 

addendum aanvullend vleermuisonderzoek). Deze onderzoeken zijn bijlage bij het 

bestemmingsplan. Op basis van deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat het kappen 

van de bomen ten behoeve van de aansluiting op de Bilderdijkstraat niet leidt tot overtreding 

van de Flora- en faunawet. De functionaliteit van het foerageergebied van de gewone 

dwergvleermuis blijft voldoende behouden. De Flora- en faunawet vormt geen belemmering 

voor het uitvoeren van het bestemmingsplan. Wel dienen de mitigerende maatregelen uit het 

aanvullend vleermuisonderzoek (SSA rapport 1559) meegenomen te worden bij de realisatie 

van de plannen. 

 

A10: Aanvullende onderzoeken 

Voor het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan zijn de wettelijk verplichte 

onderzoeken uitgevoerd. Eventuele benodigde vervolgonderzoeken (welke planologisch 

relevant zijn) mogen later worden toegevoegd, maar moeten uiterlijk bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan zijn toegevoegd.   

Zo is voor de vaststelling het aanvullende vleermuisonderzoek bijgevoegd. Ook is een 

kwelwateranalyse toegevoegd. Deze is in formele zin pas nodig in het kader van de 

voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe weg.  

 

Ook is een aanvullende bomen analyse uitgevoerd (Anders Boomtechnisch Advies, d.d. 20 

november 2015, ABT/2015/015-055). Dit onderzoek is planologisch niet relevant maar is 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor inpassing van de aanwezige bomen. 

Deze analyse is niet bij het bestemmingsplan gevoegd. Wel is de analyse ter informatie bij 

voorliggende nota van zienswijze gevoegd.  
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DEEL B 

 

Samenvatting van en reactie op de zienswijzen 

 

BRIEFSCHRIJVER 1 

1. Briefschrijver is van mening dat het plan zeer onvolledig is. De plankaart toont slechts twee 

deelgebieden zonder onderlinge samenhang. Een bestemmingsplankaart van het complete 

plan is volgens briefschrijver noodzakelijk, conform de zes uitgangspunten van het 

raadsbesluit van 26 februari 2015. De bouw van het IKC-noord heeft immers aantoonbare 

gevolgen voor de verkeersstructuur, het parkeren en de bestaande groene omgeving. De 

bijbehorende ‘toelichting’ is wel volledig en bevat het gehele ruimtelijke kader. Een 

ontwerp-omgevingsvergunning is nog niet ter visie gelegd, daardoor ontbreekt volgens 

briefschrijver essentiële informatie voor de beoordeling van het algehele IKC-plan. 

 

Zie toelichting onder A3 (toelichting opbouw bestemmingsplan). Ter aanvulling daarop: een 

terinzage legging van een ontwerp omgevingsvergunning is in formele zin nu niet nodig. Het 

bestemmingsplan is na onherroepelijk zijn de formele (en enige) juridische basis om een 

omgevingsvergunning te verlenen. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

2. Briefschrijver is van mening dat de keuze van de gemeenteraad voor deze locatie leidt tot 

meerdere negatieve effecten die met onlogische en dure maatregelen "opgelost" worden 

(aanleg nieuwe zwembadweg, herinrichting kruispunt nieuwe zwembadweg/Bilderdijkstraat, 

compensatiekosten kapvergunningplichtige bomen, afvoeren vervuilde grond en asfalt, 

geluidwerende maatregelen binnenruimten van het IKC, aanleg wadi en overloop, kosten 

groencompensatie, maatregelen verkeersstructuur). Briefschrijver is van mening dat wij als 

maatschappij  geen opgroeiende schoolkinderen moeten willen huisvesten op een locatie 

met zo veel lawaai, slechte luchtkwaliteit en weinig geschikte buitenspeelruimte. 

Briefschrijver geeft aan dat de locatie op het voormalig sportveld hoek Bezelhorstweg/De 

Gaarde een logisch alternatief is. Deze locatie, op nog geen 200 m afstand, biedt volgens 

briefschrijver vele voordelen met veel minder kosten. 

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze). Ter aanvulling daarop: de voorliggende locatie is onder 

andere getoetst aan de wettelijke normen voor lawaai en luchtkwaliteit. Deze aspecten vormen 

geen belemmering voor de realisatie van het IKC op voorliggende locatie.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

3. De bezwaren van briefschrijver tegen het verhogen van de toelaatbare geluidbelasting heeft 

briefschrijver integraal via hun aan het College gerichte zienswijze Ontwerpbesluit hogere 

waardegeluidbelasting ingediend. (zie bijlage 1). 

 

De procedure hogere waardegeluidsbelasting is een separate procedure die parallel loopt aan de 

bestemmingsplanprocedure. Inhoudelijke beantwoording van die zienswijze vindt plaats in die 

procedure. Vóór vaststelling van het bestemmingsplan dient het ontheffingsbesluit te zijn genomen. 

Op 10 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van Doetinchem besloten tot 

ontheffing hogere grenswaarden voor het IKC.  
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De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

4. Voor de verplichte aanleg van waterbergingscapaciteit (in de vorm van een wadi en 

overloopleiding op een watergang naar een bestaande vijver) zijn volgens briefschrijver, 

ook na herhaalde verzoeken, geen gegevens over de locatie en haalbaarheid verstrekt. De 

uitvoering van in totaal 300 m3 berging kan volgens briefschrijver op geen enkele manier 

binnen het voorliggende bestemmingsplan gerealiseerd worden. Briefschrijver maakt 

daarom bezwaar tegen het ontbreken van een onderbouwd plan voor deze verplichte 

hemelwaterberging. 

 

Inmiddels is besloten anders om te gaan met de afkoppeling van regenwater. Een eventuele 

afkoppeling van Rozengaarde wordt niet meer gecombineerd met de afkoppeling van het nieuwe 

IKC. De realisatie van de waterberging/infiltratie is onderdeel gemaakt van de uitvraag waarbij is 

aangegeven dat deze gerealiseerd moet worden onder het verhard oppervlak in de buitenruimte 

van het IKC (bebouwingsvlak). Daarbij moet rekening gehouden worden met 40 mm berging per 

vierkante meter verhard terrein- en gebouwoppervlak. De oplossing/maatregelen en de exacte 

berekening (capaciteit) vindt plaatst bij de aanvraag omgevingsvergunning van het IKC. Deze moet 

voldoen aan de eis 40 mm en een voorziening in het plangebied. Het bestemmingsplan maakt 

deze voorziening mogelijk (art. 3, lid 3.1, sub j). 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

5. Het ruimtelijk kader (pagina 15 en 16) stelt dat veel ruimte gereserveerd moet worden 

voor het stallen van fietsen en voor de wachtende ouders. Briefschrijver geeft aan dat deze 

ruimten niet zijn aangegeven op de plankaart. Briefschrijver is van mening dat het 

bestemmingsplan IKC-noord een te beperkte plankaart bevat omdat het bouwen van het 

IKC verstrekkende ruimtelijke gevolgen zal hebben. Briefschrijver vindt het onduidelijk 

waar gebouwd wordt, waar de parkeerplaatsen komen, waar de nieuwe weg precies komt 

en waar de locatie van de waterberging is gepland. Een lijst met het aantal te kappen 

bomen is nog steeds niet beschikbaar hoewel leden van de Klankbordgroep daar diverse 

keren om hebben gevraagd. Juridisch is de toezegging dat "zoveel mogelijk bomen worden 

gespaard" weinig waard. Briefschrijver constateert dat de ontwerp omgevingsvergunning 

met de relevante informatie vooralsnog ontbreekt. Het bebouwingspercentage zou 50% 

zijn met maximaal twee bouwlagen. Briefschrijver geeft aan dat nu is aangegeven dat 70% 

bebouwd mag worden met twee of drie bouwlagen. Briefschrijver geeft aan dat dit niet 

conform de uitgangspunten is. Briefschrijver geeft aan dat op de bestemmingsplankaart de 

locatie van het bouwvlak ontbreekt, terwijl de legenda dit item wel vermeldt. Hier maken 

wij bezwaar tegen omdat deze plankaart geen enkel inzicht biedt in bijvoorbeeld het aantal 

te kappen bomen en de toegang tot het gebouw. (Een gegeven is dat aanwezige bomen 

met het vaststellen van het bouwvlak juridisch verdwenen zijn).  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A3 (toelichting opbouw 

bestemmingsplan), A5 (uitwerking openbare ruimte)  en A7 (bescherming, herplant en het kappen 

van bomen).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.   
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6. Briefschrijver is van mening dat de bestemming ‘Verkeer’ op de plankaart voor de nieuwe 

weg te beperkt is. Behalve een tracé van 6 meter breed is ook een brede berm aan beide 

zijden van de weg nodig en een ruimere afslag naar en van de Bilderdijkstraat. 

 

Er is inmiddels een definitief ontwerp gemaakt voor deze nieuwe weg. Deze weg maakt integraal 

onderdeel uit van het InrichtingsPlan Openbare Ruimte. De situering staat daarmee vast. De ligging 

van de weg valt binnen de bestemmingsgrens van de bestemming ‘Verkeer’.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

7. Briefschrijver geeft aan dat het plangebied met de ‘Enkelbestemming Gemengd’ geen 

omlijnd bouwvlak bevat en dat opmerkingen over modulair bouwen ook niet vertaald zijn 

in de bestemmingsplankaart. De ruimte om het hele plangebied vol te bouwen is volgens 

briefschrijver nu aanwezig.  

 

Zie toelichting onder A3 (toelichting opbouw bestemmingsplan).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

  

8. Het uitgangspunt verkeersremmende maatregelen is niet verwerkt op de 

bestemmingsplankaart. Sterker nog: in de tekst op pagina 14 staat dat de maatregelen 

"buiten de reikwijdte van het voorliggende bestemmingsplan" vallen. Briefschrijver vindt dat 

onlogisch. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen),  A3 (toelichting opbouw 

bestemmingsplan en A5 (uitwerking openbare ruimte). 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

9. Briefschrijver geeft aan dat het uitgangspunt van de raad is om in het kader van 

compensatie, een onderzoek te doen naar een robuuste groenverbinding. Waarom dit 

onderzoek nu ineens "buiten de kaders van voorliggend bestemmingsplan valt" is volgens 

briefschrijver merkwaardig. Briefschrijver maakt bezwaar tegen het niet onderzoeken en 

daarmee niet uitvoeren van een groencompensatieplan.  

 

Zie toelichting onder A2  (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen) en A6 (uitwerking 

bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding). 

  

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

10. Briefschrijver geeft aan dat door de realisatie van het IKC-noord delen van de ecologisch 

waardevolle boomstructuren verdwijnen. Ook verdwijnen waardevolle struiklagen en veel 

bomen die niet kapvergunningplichtig zijn. Daarnaast verdwijnt niet alleen de ecologische 

verbinding tussen park Overstegen en de Knoop. De kaart met de Verspreidingsgegevens 

KIS AL laat duidelijk de bestaande structuur van de ecologische verbindingen zien. De met 

blauwe lijnen omgeven gebieden hebben straks geen enkele verbinding meer. De nieuw aan 
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te leggen weg beperkt de ecologische verbinding tussen park Overstegen en de Knoop. 

Het aanwezige kwelgebied wordt doorsneden en de vastgestelde boomstructuur wordt 

onderbroken. Ook de mogelijkheden voor wandelaars worden geblokkeerd, maar ook de 

bestaande wandelroute. Deze aantasting van de groene leefomgeving dient in het 

bestemmingsplan IKC juridisch afrekenbaar gecompenseerd te worden. Het gereserveerde 

bedrag is volgens briefschrijver volstrekt onvoldoende om de volgens de huidige regels 

kapvergunningplichtige bomen te compenseren. Dit zal blijken na het opstellen van een lijst 

met de te kappen bomen. 

 

Zie toelichting onder A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding),  

A9 (Flora en Fauna / ecologie) en A10 (aanvullende onderzoeken).  

Ter aanvulling daarop: uit de uitgevoerde watersysteemanalyse (kenmerk: Arcadis, 29 juli 2015, 

kenmerk: 078572453:0.2) blijkt dat er lokaal en periodiek kwel voor kan komen, maar dat we 

niet te maken hebben met een kwelsysteem. Wel is het een nat gebied met grondwaterstanden 

tot aan maaiveld. Van een doorsnijding van een kwelgebied is geen sprake.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

11. Briefschrijver geeft aan dat het ruimtelijk kader volgens de tekst is "doorvertaald in de 

regels en plankaart". Wat de Openbare ruimte betreft (pagina 17 en 18) hebben de 

opmerkingen over de groene uitstraling geen enkele betrekking op de voorliggende 

beperkte bestemmingsplankaart. De opmerking "waar mogelijk" heeft geen juridische 

waarde. Daarnaast is de beschreven uitwerking van "groen" zeer vreemd: bomen en takken 

mogen niet het zicht op het terrein wegnemen, struiken mogen ook niet, gras heeft de 

voorkeur. Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het woord groen als een invulling van 

ecologische waarden en leefklimaat. 

 

Zie toelichting onder A9 (flora en fauna / ecologie), A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen) 

en A3 (toelichting opbouw bestemmingsplan).  

Ter aanvulling daarop: de voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn ook bestemd voor 

groenvoorzieningen. De beschreven uitwerking van ‘groen’ is opgenomen in het vastgestelde 

ruimtelijk kader. Dat is één van de toetsdocumenten in het selectieproces.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

12. Briefschrijver stelt dat is aangegeven dat er onderzoek is gedaan naar het oversteken van de 

Bilderdijkstraat door fietsers en dat dit nu al als een knelpunt wordt ervaren. Met het 

onderzoek wordt echter weinig gedaan: het knelpunt wordt niet opgelost terwijl door de 

bouw van het IKC het aantal verkeersbewegingen van fietsers nog groter zal worden. De 

zinsnede "Door de aanleg van de Oostelijke Randweg wordt het significant rustiger op met 

name de Bilderdijkstraat" is volgens briefschrijver niet gebaseerd op onderzoek. De aanleg 

van de weg over de ligweide zorgt voor extra knelpunten voor de fietsers. De drie 

knelpunten (zie figuur Verkeer op pagina 38) vallen geheel buiten het ter visie liggende 

plan. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen)en A5 (uitwerking openbare 

ruimte). De bedoelde oversteek wordt als een knelpunt ervaren. Echter, de huidige oversteek is 

niet onveilig, het voldoet aan de inrichtingseisen. Wel is de oversteek een aandachtspunt in het 

gemeentelijke wegennetwerk. Het streven is een hoger veiligheidsniveau te halen. Met de bouw 
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van het IKC is daar nu ook een belangrijke aanleiding voor. De oversteek wordt nu al veel gebruikt 

als schoolroute. Met de realisatie van het IKC straks nog meer. Daarom is bij de uitwerking van 

het inrichtingsplan voor de omgeving ook veel aandacht aan een veilige oversteek besteed.  

Dat de te nemen verkeersmaatregelen buiten het juridisch planologisch kader van het 

bestemmingsplan vallen betekent niet dat er geen maatregelen worden getroffen om knelpunten 

in het verkeer op te lossen. De maatregelen kunnen binnen het geldende planologisch regime 

gerealiseerd worden. 

Zoals in het bestemmingsplan is aangegeven is er budget (€ 950.000,- en een BDU subsidie) 

beschikbaar om verkeersmaatregelen te nemen. De mogelijke maatregelen (oa. oversteek 

Bilderdijkstraat, kruising D. Slothouwerstraat-Bezelhorstweg en realisatie van een ‘knip’ in de Oude 

Rozengaardseweg), zijn besproken met de opgerichte klankbordgroep en de eindgebruikers. De 

gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot de maatregelen zoals opgenomen in het inrichtingsplan 

openbare ruimte (zie ook bijlage C2)  

Zoals aangegeven worden de mogelijke oplossingen binnen het geldende planologisch regime 

gerealiseerd.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid 

 

 

13. Briefschrijver geeft aan dat in de toelichting staat: "Het aanleggen van voldoende 

parkeerplaatsen conform het gemeentelijk beleid is in de regels van het bestemmingsplan 

als voorwaardelijke verplichting opgenomen." De parkeerplaatsen staan echter niet op de 

plankaart aangegeven, hier maakt briefschrijver bezwaar tegen. Het plan voor 42 K&R 

parkeerplaatsen vindt briefschrijver een zeer merkwaardige constructie, voor K&R is niet 

eerder zoveel ruimte opgevoerd. K&R is volgens briefschrijver iets anders dan P&R!  

 

Zie toelichting op A3 (toelichting opbouw bestemmingsplan). 

  

Ter aanvulling daarop: In artikel 3.5.1 is de verplichting tot het aanleggen van voldoende 

parkeerplaatsen (cf. de Nota Parkeren en Parkeercompensatiefonds). De aanvraag 

omgevingsvergunning zal daaraan getoetst worden.  

Uit het inrichtingsplan openbare ruimte (zie bijlage C2) blijkt dat het aanleggen van voldoende 

parkeerplaatsen mogelijk is, onder andere middels een herinrichting van het bestaande 

parkeerterrein (zie paragraaf 4.10.2 parkeren in de toelichting op het bestemmingsplan). Concreet 

zijn er door de uitbreiding van het huidige parkeerterrein straks 208 parkeerplaatsen beschikbaar.  

Planologisch gezien is deze uitbreiding al mogelijk.   

Bij scholen wordt de kiss en ride tegenwoordig veel vaker als parkeerplaats vormgegeven omdat in 

de praktijk blijkt dat ouders in de ochtend de auto parkeren om de kinderen (onderbouw) naar 

school te brengen. ’s Middags staan de ouders er ook vaak al langer om de kinderen op te halen. 

Er is daarom niet gekozen voor een kiss en ride strook maar voor echte parkeerplaatsen. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

14. Briefschrijver geeft aan dat de diverse onderzoeken (groencompensatie, kwelstromen, 

vleermuizen) nog niet volledig zijn uitgevoerd. Volgens briefschrijver betekent dit dat er 

met eventuele negatieve uitkomsten geen rekening meer kan worden gehouden. Het tracé 

van de nieuw aan te leggen weg is al vastgelegd zonder dat de uitkomsten van het 

kwelonderzoek zijn meegenomen, waardoor extra maatregelen mogelijk niet uitvoerbaar 

zullen zijn. 
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Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A6 (uitwerking 

bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding), A9 (flora en fauna / ecologie) en 

A10 (aanvullende onderzoeken).  

 

Ter aanvulling daarop: inmiddels is het aanvullende vleermuisonderzoek (met addendum) 

uitgevoerd en bij het bestemmingsplan gevoegd. Op basis van dit onderzoek kan worden 

geconcludeerd dat het kappen van de bomen ten behoeve van de aansluiting op de 

Bilderdijkstraat niet leidt niet tot overtreding van de Flora- en faunawet. De functionaliteit van het 

foerageergebied van de gewone dwergvleermuis blijft behouden. De Flora- en faunawet vormt 

geen belemmering voor het uitvoeren van het bestemmingsplan. Wel dienen de mitigerende 

maatregelen uit het aanvullend vleermuisonderzoek (SSA rapport 1559) meegenomen te worden 

bij de realisatie van de plannen. 

 

Ook de watersysteemanalyse (kenmerk: Arcadis, 29 juli 2015, kenmerk: 078572453:0.2) is 

inmiddels uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek wordt gesteld dat er lokaal en periodiek kwel 

voor kan komen, maar dat we niet te maken hebben met een kwelsysteem. Wel is het een nat 

gebied met grondwaterstanden tot aan maaiveld. Volledigheidshalve is de watersysteemanalyse bij 

het bestemmingsplan gevoegd.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid 

 

15. Briefschrijver stelt dat de doorgaande route over een stuk Bezelhorstweg wordt 

geblokkeerd/opgeheven. Volgens briefschrijver moeten voorafgaand aan de 

bouwwerkzaamheden eerst de nieuwe (zwembad)weg en een nieuw fietspad plus nieuwe 

oversteek naar de Marsmanstraat aangelegd worden. Tijdelijke oplossingen voor de op te 

heffen verkeersroutes zijn vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid volgens briefschrijver 

niet aanvaardbaar. 

 

Ter voorbereiding op de daadwerkelijke realisatie wordt beoordeeld voor welke (al dan niet 

tijdelijke) verkeersmaatregelen een verkeersbesluit nodig is. Er zullen in ieder geval 

verkeersbesluiten worden genomen voor: de nieuw aan te leggen weg tussen Bilderdijkstraat en 

Bezelhorstweg, de knip in de Bezelhorstweg, de nieuwe langzaamverkeersverbinding tussen 

Bilderdijkstraat en Oude Rozengaardseweg en de nieuwe oversteek van de Bilderdijkstraat.  

In overleg met de aannemer wordt beoordeeld welke tijdelijke maatregelen nodig zijn en hoe die 

eruit zin. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk onderdeel. Ook voor tijdelijke maatregelen 

kunnen formele verkeersbesluiten nodig zijn.  

Verkeersbesluiten kennen een eigen zelfstandige procedure en staan open voor bezwaar- en 

beroep. Publicatie vindt plaats op de daarvoor gebruikelijke wijze.  

 

Overigens is de uitvoering planologisch niet relevant. Het bestemmingsplan schrijft niet voor hoe de 

realisatie/uitvoering van het plan moet worden opgepakt/er uit moet zien.. Het creëert alleen de 

planologische mogelijkheid om een ontsluitingsweg en IKC te realiseren. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid 
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BRIEFSCHRIJVER 2 

16. Briefschrijver vraagt zich af of de bebouwing en buitenruimte wel te realiseren is op de 

voorgestelde plek, zonder ook het resterende groen te laten verdwijnen.  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A3 (toelichting opbouw 

bestemmingsplan), A4 en A5 (uitwerking openbare ruimte).  

 

Ter aanvulling daarop: Het bestemmingsplan creëert de planologische mogelijkheid voor 

onder andere de realisatie van het IKC en het bijbehorende schoolplein. Het 

bestemmingsplan schrijft niet voor hoe dit er exact uit moet zijn.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

17. Briefschrijver is van mening dat de toezegging van wethouder Drenth over de robuuste 

groenverbinding tussen stad en buitengebied min of meer lijkt ingetrokken. Briefschrijver 

vraagt zich af welke conclusie getrokken moet worden uit de passages daarover op pagina 

14 van de toelichting van het bestemmingsplan.  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A6 (uitwerking 

bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding) en A7 (bescherming, herplant en het 

kappen van bomen).  

 

  De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

18.  Briefschrijver geeft aan dat in het ruimtelijk kader is opgenomen dat het gebouw  

een eyecatcher moet worden met een aantrekkelijk verlichtingsplan. Geen bomen en 

struiken voor het gebouw, het moet een uitnodigend karakter krijgen? Briefschrijver denkt 

dat je als leerling die onderwijs volgt in een groene omgeving (Houtsmastraat) niet blij bent 

met een kaal karakterloos gebouw. Briefschrijver geeft aan dat het van weinig begrip voor 

gezondheid en welzijn van de gebruikers (m.n. kinderen in een kwetsbare leeftijd) getuigd. 

Uit het oogpunt van doelmatigheid (lees economische belangen) word er een kaal gebouw 

neergezet, de enkele boom welke gespaard kan worden krijgt gras als ondergrond. Overal 

in het land gaat men denken en handelen met het oog op klimaatverandering, maar ook de 

teruggang van de biodiversiteit is een probleem. Briefschrijver is van mening dat het beslist 

anders kan, de basisschool De Kleine Prins en de Wijngaard zijn op de goede weg, maar 

ook de afdeling Buha uit u eigen organisatie heeft een wand van het complex aan de 

Havenstraat geheel met klimplanten bedekt. Het vergroenen van gevels heeft als voordeel 

een verbeterde gezondheid, afname van het hitte- eiland effect, fijnstofbinding, 

waterbuffering, koelend vermogen, geluidsdemping (ook i.v.m. overschrijden geluidsnorm 

van 48 dBA), maar ook een gunstig akoestisch effect. Waarom niet de mogelijkheid 

nagegaan om dit hier te realiseren, dan wordt het waarschijnlijk een groene eyecatcher?  

 

       Het ruimtelijk kader bestaat uit met elkaar samenhangende richtlijnen. Briefschrijver lijkt daar 

één of twee richtlijnen uit te halen, wat een vertekend beeld geeft. Het bestemmingsplan is een 

vertaling van het gehele (door de gemeenteraad vastgestelde) ruimtelijk kader, voor zover dat in 

juridisch-planologische voorschriften is te vertalen.  

 Zie verder ook de toelichting onder A1 (locatiekeuze) en A2 (bestemmingsplan i.r.t. 

deeluitwerkingen). 
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De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

19. Briefschrijver geeft aan dat op de plankaart het bouwvlak niet is omlijnd, en in het geheel 

niet is aangegeven. 

 

Zie toelichting onder A3 (toelichting opbouw bestemmingsplan).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

20. Briefschrijver geeft aan dat er door de drie natuurverenigingen herhaaldelijk is gevraagd om 

een duidelijk tekening van te kappen bomen, tot nu toe hebben wij deze nog steeds niet 

mogen ontvangen. Briefschrijver vraagt zich af of behoud van bestaande bomen wel 

mogelijk en correct opgenomen is. Zowel op de bouwlocatie, het speelterrein, 

parkeerplaatsen, en bij de aanleg van de nieuwe weg verdwijnen volgens briefschrijver veel 

bomen. Maar ook groene bosschages aan de huidige Bezelhorstweg en rond de ligweide 

van het zwembad verdwijnen door de bouw en aanleg van de school en de nieuwe 

ontsluitingsweg.  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A4 (uitwerking bouwplan en 

schoolplein), A5 (uitwerking openbare ruimte), A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek 

robuuste groenverbinding), A7 (bescherming, herplant en het kappen van bomen). 

  

Als aanvulling daarop: Het bestemmingsplan schrijft niet voor hoe de realisatie/uitvoering van het 

plan moet worden opgepakt. Het creëert alleen de planologische mogelijkheid om een nieuw IKC 

en een ontsluitingsweg te realiseren. Het kappen van bomen is overigens planologisch niet 

relevant.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

21. Briefschrijver stelt voor na te denken over een natuurlijk ingerichte speelplaats. Groene 

natuurlijk ingerichte speelpleinen zijn avontuurlijker en fijner dan een grijs speelplein. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen) en A4 (uitwerking bouwplan en 

schoolplein). Ter aanvulling daarop: het bestemmingsplan schrijft niet voor hoe het schoolplein / 

speelplein eruit moet zien. Het creëert alleen de planologische mogelijkheid om onder andere een 

nieuw IKC en schoolplein te realiseren. De uitwerking van de inrichting van schoolplein / speelplein 

is overigens planologisch niet relevant  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

22.  Briefschrijver stelt dat eerst veel bomen en ettelijke m2 groen opgeofferd worden en dat 

van behouden dan weinig overblijft. Als de ruimte bebouwd is blijft er volgens 

briefschrijver weinig plaats over voor een groene uitstraling. Het gebouw wordt voor 

iedereen goed zichtbaar en mag niet wegvallen achter bomen. Briefschrijver vraagt zich af 

waar de groene uitstraling blijft. 

 

Zie beantwoording van zienswijze 20. 
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De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

23. Briefschrijver geeft aan het vreemd te vinden dat er tijdens de klankbordgesprekken steeds 

werd gesproken dat beide scholen qua onderhoud en staat slecht waren, en dat daarom 

gekozen werd voor nieuwbouw. Bij nader inzien blijkt nu de school aan de Houtsmastraat 

toch niet zo slecht dat het nu aan enkele maatschappelijke instellingen word gegeven voor 

hergebruik? 

 

De staat van de gebouwen is inderdaad slecht. Om het complex aan de Houtsmastraat als 

schoolgebouw geschikt te maken voor de toekomst, zou een forse investering nodig zijn. In lijn met 

het gemeentelijk beleid is ervoor gekozen om te investeren in één nieuw gebouw voor het IKC voor 

Doetinchem noord. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

  

24. Briefschrijver heeft een vraag over het beperken van de invloed van bronbemaling. Bij de 

laatste verbouwing van Zwembad Rozengaarde heeft men tijdlang bronbemaling toegepast, 

het water bevatte zeer veel ijzer zodat de watergang langs de Bilderdijkstraat totaal 

rood/oranje kleurde. Maanden later was dit nog zichtbaar. Wordt er weer bronbemaling 

toegepast en waar vind de uitstroom plaats en heeft dit gevolgen voor de flora en fauna? 

De ontwikkeling en behoud van natuur in stedelijk gebied waar gaat dit plaatsvinden? 

 

Het al dan niet nodig zijn van bronbemaling wordt duidelijk bij de voorbereiding van de bouwfase. 

Voor eventuele bronnering is overigens toestemming nodig van gemeente en waterschap. In de 

vergunning kunnen eisen gesteld worden om o.a. flora en fauna te beschermen. Het al dan niet 

toepassen van bronbemaling is planologisch overigens niet relevant.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

25. Briefschrijver vraagt zich af of de uitgangspunten m.b.t. bevolkingskrimp wel reëel zijn. 

Gezinnen zoeken de stad op daarnaast komt er de instroom van asielzoekers met hun 

gezinnen nog bij. Ook deze mensen en hun kinderen hebben recht op onderwijs, dus 

bestaande scholen hebben beslist bestaansrecht. Is het dan niet beter om op de huidige 

plaats (Houtsmastraat) een nieuwe school te bouwen en daarna de oude te slopen? 

 

De nieuwbouw van het IKC kent zijn basis in het Integraal Huisvestingsplan. Bij de uitwerking naar 

IKC noord hebben de prognoses voor leerlingaantallen (Pronexus) als basis gediend. In die 

prognoses worden diverse trends (als trek naar de stad en immigratie) voor zover als mogelijk 

meegenomen. De ervaring leert dat de leerling-prognoses in de regel redelijk kloppen.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

26. Briefschrijver geeft aan dat er voorbij gegaan wordt aan het feit dat naast het grote aantal 

bomen wat gekapt gaat worden, ook veel groenstroken met heesters en bosplantsoen 

verdwijnen. Ook deze vertegenwoordigen een ecologische waarde. Het verplaatsen van 

grote bomen vindt briefschrijver niet reëel; heel veel verplantte bomen leggen het loodje 

of staan jaren lang te kwijnen. Briefschrijver vindt dat weggegooid geld dat beter besteed 
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kan worden om bomen te handhaven en deze een optimale groeigarantie te geven, door 

een goede bescherming tijdens de bouw, een ruime standplaats (minimaal de 

kroonprojectie) voeding en goede nazorg. Briefschrijver is van mening dat € 155.000, - 

euro ter compensatie voor het aantal bomen wat moet verdwijnen aan de krappe kant is. 

Het bedrag zal voor het compenseren op en rond de nieuwe school voldoende zijn want 

zoveel ruimte om iets te doen is er niet. Briefschrijver geeft aan dat het bedrag dat 

overblijft, in nieuw ontwikkelde natuur zou moeten worden ingezet (verbinding natuurpark 

Overstegen via de Knoop naar de Rode of Zelhemse beek). Het bedrag stoppen in het 

bomenfonds en dan de bomen misschien plaatsen op het bedrijventerrein A18 is volgens 

briefschrijver voor de bewoners van Overstegen en de Bezelhorst niet van belang. 

Briefschrijver heeft eerder een compensatieplan ingediend en vraagt wat de status is van 

dit voorstel? 

 

Zie toelichting onder A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

27. Briefschrijver geeft aan dat bij het aspect externe veiligheid voorbij gegaan wordt aan de 

aanwezigheid van een benzinestation op de hoek Bilderdijkstraat/ Plein 40-45, maar ook de 

aanwezigheid en het werken met chloor ten behoeve van het zwembad Rozengaarde 

brengt volgens briefschrijver risico's met zich mee. Het transport van deze gevaarlijke 

stoffen verloopt volgens briefschrijver ook via de Bilderdijkstraat en langs de nieuw te 

bouwen school. Is met dit risico rekening gehouden?  

 

Verwezen wordt naar de risicokaart en het ODA-advies (paragraaf 4.5 van de toelichting op het 

bestemmingsplan). Het genoemde tankstation betreft geen LPG tankstation en is daarmee geen 

inrichting vallend onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi). Op zichzelf is het 

tankstation voldoende ver weg gelegen van de school om aan de milieuvoorschriften op het punt 

van veiligheid te voldoen. De Bilderdijkstraat betreft geen aangewezen route voor transport van 

gevaarlijke stoffen en vormt hier eveneens geen EV toetsingscriterium. Bij het zwembad zijn geen 

risicovolle opslagen aanwezig; dit is op verzoek van de gemeente ook met de ODA en de 

brandweer bekeken en besproken. Het zwembad is eveneens geen Bevi-inrichting. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

28. Briefschrijver geeft aan dat het onderzoek naar vliegroutes en of foerageergebieden van 

vleermuizen nog loopt en nog niet is afgerond. Briefschrijver vraag zich af hoe wordt 

omgegaan met de situatie als straks blijkt dat er een belangrijke vliegroute of foerageer 

gebied wordt doorsneden? 

 

Zie beantwoording van zienswijze 14. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

29. Briefschrijver geeft aan dat in de toelichting is aangegeven dat de berging van hemelwater 

zoals beschreven circa 300 m3 moet plaatsvinden in een nieuw te graven wadi en met een 

overloopleiding aangesloten op een nabij gelegen watergang die aansluit op een bestaande 

vijver. Briefschrijver maakt hierop uit dat het water in de kwelsloot en daarna in de vijver 

van Beukenhage terecht komt. Het onderzoek naar de kwelstromen loopt nog maar nu is 

al besloten om dit water hierop te lozen. Het is een slechte zaak om watersoorten te 
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mengen, kwelwater wordt vermengd met een slechtere kwaliteit water. Een betere actie 

zou zijn om het hemelwater te infiltreren in een wadi in natuurpark Overstegen. Dit ter 

hoogte van de Verzetslaan ( zie ook het ecologisch inrichting en beheersplan blz. 50 van 

Ecoplan 1995) hier was al sprake van dalvormige laagten met poelen. Met een simpele buis 

onder de Bilderdijkstraat is dit te realiseren, werk met werk maken. Een win-win situatie 

hoe denkt u hierover? Echter er wordt steeds van uit gegaan dat er niet buiten het 

plangebied wordt gewerkt. Kan er dan wel een wadi buiten de plancirkel aangelegd 

worden? 

 

Zie beantwoording van zienswijze 4.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

30. Briefschrijver geeft aan blij te zijn met de toezegging dat er een verkeersregelinstallatie 

komt op de Bilderdijkstraat ter hoogte van de Marsmanstraat. Briefschrijver vraagt 

waarom dit gedeelte van de weg ook geen 30 km gebied wordt. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen) en A5 (uitwerking openbare 

ruimte) 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

31. Briefschrijver geeft aan dat zij zich zeer teleurgesteld voelen over de mate waar zij zich 

gehoord vinden. 

 

De locatiekeuze is via een uitgebreid en zorgvuldig proces met diverse bijeenkomsten voor 

belanghebbenden tot stand gekomen. Daarmee wordt in lijn met de inspraakverordening 

gehandeld.  

Daarnaast is het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte tot stand gekomen met 

inbreng van diverse belanghebbende al dan niet vertegenwoordigd in de klankbordgroep. 

Voorts wordt voor de uitwerking van de bomencompensatie en robuuste groenverbinding het door 

de IVN-werkgroep ingediende plan als basis gebruikt. De IVN-werkgroep (en de Bomenstichting) 

zijn als partners bij de uitwerking betrokken.  

Verder doorloopt voorliggend bestemmingsplan de wettelijk bepaalde procedure. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

32. Briefschrijver geeft aan dat, ondanks herhaaldelijk verzoek, er nog steeds geen veilige 

oversteek voor wandelaars in de plannen wordt meegenomen. Nu was er de mogelijkheid 

om een veilige oversteek te maken voor wandelaars welke vanuit natuurpark Overstegen 

willen oversteken naar de Knoop.  

Dat zelfde geldt voor een faunapassage voor klein wild, aangepaste verlichting voor 

vleermuizen, nestgelegenheid voor holenbroeders ín het nieuw te bouwen IKC, hergebruik 

van stammen van gekapte bomen etc. Kortom heel veel zaken welke bij de bouw en de 

aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en het verhogen van de Bilderdijkstraat simpel 

hadden kunnen worden meegenomen zijn er buiten gelaten.  
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Zie toelichting onder A5 (uitwerking openbare ruimte), A6 (uitwerking bomencompensatie en 

onderzoek robuuste groenverbinding), A9 (Flora en Fauna). 

 

Ter aanvulling daarop: inmiddels is het aanvullende vleermuisonderzoek (met addendum) 

uitgevoerd en bij het bestemmingsplan gevoegd. Op basis van dit onderzoek kan worden 

geconcludeerd dat het kappen van de bomen ten behoeve van de aansluiting op de 

Bilderdijkstraat niet leidt niet tot overtreding van de Flora- en faunawet. De functionaliteit van het 

foerageergebied van de gewone dwergvleermuis blijft behouden. De Flora- en faunawet vormt 

geen belemmering voor het uitvoeren van het bestemmingsplan. Wel dienen de mitigerende 

maatregelen uit het aanvullend vleermuisonderzoek (SSA rapport 1559) meegenomen te worden 

bij de realisatie van de plannen. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid 

 

33. Briefschrijver geeft aan dat in het blad “Vitale Stad ( nr.1 2015)” wordt geschreven dat alle 

wethouders gaan voor groen” Volgens de woorden van dhr. Kees Jan de Vet, lid 

directieraad van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, is de gemeente Doetinchem 

ook deelnemer aan het bestuurlijk netwerk natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de 

rampzalige gevolgen voor het groen wat zal verdwijnen en niet voldoende wordt 

gecompenseerd?  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze), A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste 

groenverbinding en A7 (bescherming, herplant en het kappen van bomen).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

34. Briefschrijver geeft aan dat er nog steeds geen duidelijke tekening is over de te kappen 

bomen. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A4 (uitwerking bouwplan en 

schoolplein), A5 (uitwerking openbare ruimte) en A7 (bescherming, herplant en kap van bomen). 

 

Het kappen van bomen is overigens planologisch niet relevant.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

35. Briefschrijver geeft aan dat er nog geen duidelijkheid is over compensatie natuur, en 

onderzoek naar een robuuste groenverbinding van natuurpark Overstegen via de Knoop 

naar de Rode of Zelhemse beek. Briefschrijver geeft aan dat er een uitgewerkt plan voor 

compensatie van een groene ecologische verbinding op 21 mei en 11 augustus aan de 

gemeente is overhandigd. Sindsdien is het angstvallig stil. Briefschrijver vraagt hoe verder? 

 

Zie toelichting onder A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding) 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

36. Briefschrijver geeft aan dat de plankaart geen omlijnd bouwvlak bevat.  
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Zie toelichting onder A3 (toelichting opbouw bestemmingsplan). 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

37. Briefschrijver geeft aan dat op de plankaart niet duidelijk is te zien waar de 

oversteek/fietsroute Marsmanstraat- Bezelhorstweg komt.  

 

Zie toelichting onder A5 (uitwerking openbare ruimte) 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

38. Briefschrijver geeft aan dat het onderzoek naar vleermuizen, foerageergebied en 

migratieroutes lopen nog. 

 

Zie beantwoording van zienswijze 14. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

39. Briefschrijver geeft aan dat het onderzoek naar kwelstromen nog lopen.  

 

Zie beantwoording van zienswijze 14. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

40. Briefschrijver geeft aan dat het niet duidelijk is waar de wadi, de nieuwe weg, en de nieuwe 

parkeerplaatsen komen. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A4 (uitwerking bouwplan en 

schoolplein) en A5 (uitwerking openbare ruimte).  

 

Ter aanvulling daarop:  

De wadi wordt niet meer gerealiseerd. Er is besloten om in de uitwerking de eis te stellen dat 

regenwater geïnfiltreerd moet worden op eigen perceel (bebouwingsvlak) en niet meer de 

mogelijkheid te bieden om dat via een wadi met overloop te doen.  

 

De nieuwe weg moet gerealiseerd worden binnen het bestemmingsvlak ‘Verkeer’ zoals aangeduid 

op de plankaart.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

41. Briefschrijver stelt dat de bestaande ecologische verbinding tussen natuurpark Overstegen 

en de Knoop te klein wordt. 

 
Zie beantwoording van zienswijze 10.  

 

Ter aanvulling daarop: aanbevelingen uit de Flora en Fauna onderzoeken krijgen een plek in de 

verdere uitwerking van de plannen. 
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De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

42. Briefschrijver stelt dat de wandelroute niet wordt aangepast vanuit natuurpark Overstegen 

naar de Knoop, dit zou tijdens de aanleg van de verhoging plateau, evenals een 

faunapassage simpel kunnen worden meegenomen. 

 

Zie toelichting onder A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding) 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
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BRIEFSCHRIJVER 3 

43. Briefschrijver geeft aan samen met anderen veel energie en tijd gestopt in het gehele 

voorafgaande proces en neemt ook nog steeds actief deel aan de Klankbordgroep. In dat 

proces tot aan de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan is volgens 

briefschrijver een andere werkelijkheid ontstaan dan nu in dit plan is verwoord. Van de 

omvangrijke hoeveelheid voorstellen die wij en andere klankbordgroep-leden voor 

aanpassingen en verbeteringen van het plan in al zijn facetten hebben gedaan is nagenoeg 

niets terug te vinden. Het enige voorstel dat wel in het plan wordt genoemd en wordt 

meegenomen is het nemen van maatregelen die extra verkeersdruk op de Huygenstraat en 

de Oude Rozengaardeweg maximaal moeten zien te voorkomen. Briefschrijver geeft aan 

hierover teleurgesteld te zijn.  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan irt deeluitwerkingen), A5(uitwerking openbare ruimte) 

en A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding). 

 

Ter aanvulling daarop: Parallel aan de bestemmingsplanprocedure worden een aantal 

deeluitwerkingen geconcretiseerd, waaronder de uitwerking voor de openbare ruimte, de 

uitwerking voor bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding.  

Bij die uitwerkingen zijn diverse belanghebbenden betrokken.  

Voorliggend bestemmingsplan betreft het planologisch juridisch vertaling van de locatiekeuze en 

het bijbehorende ruimtelijk kader. Het legt vooral het gebruik (de bestemmingen) en regels tav 

bouwaspecten vast (bouwhoogte, bebouwingspercentrage, bebouwingsgrenzen). Binnen die regels 

zijn diverse uitwerking / oplossingen mogelijk. De uitwerking is planologisch niet relevant.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

44. Briefschrijver blijft van mening dat de gekozen locatie om teveel moverende redenen een 

onjuiste keuze is geweest. Het wordt steeds duidelijker uit allerlei rapporten en 

onderzoeken dat dit niet de beste plaats voor dit gebouw is.  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

45. Briefschrijver stelt dat in het ontwerp bestemmingsplan belangrijke onderdelen ontbreken 

zonder welke dit plan niet is goed te keuren: Het Ontwerpbesluit Vaststelling Hogere 

waarde Geluid en een ontwerp Omgevingsvergunning 

 

Zie beantwoording van zienswijze 3.  

 

Ter aanvulling daarop: de ontwerpomgevingsvergunning is geen onderdeel van het 

bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is het planologisch juridisch kader waaraan de aanvraag 

omgevingsvergunning uiteindelijk wordt getoetst. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

46. Briefschrijver geeft aan dat de plankaart slechts voorziet in twee (afzonderlijke) 

plangebieden: een voor de bouw van het IKC en een voor de nieuwe ontsluitingsweg. Op 

alle schetsen/tekeningen voor het plangebied die tot nu toe zijn gemaakt en aan ons zijn 
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voorgelegd zijn veel meer planonderdelen opgenomen (zie bijvoorbeeld bijlage IKC Schets 

uitwerking 001), Onderdelen die wel in de toelichting worden genoemd en onlosmakelijk 

met het plan zijn verbonden en dus op de Plankaart moeten komen te staan. Het volstaat 

mi. niet met het opmerken dat aanpassingen (bijv. verkeer) binnen het bestaande 

planologisch regime worden gerealiseerd. De bouw van het IKC en de weg hebben directe 

gevolgen/wijzigingen voor parkeren, verkeer, bomen, flora, fauna. In het plan moet vooraf 

in detail duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn en hoe die worden opgelost. In de 

klankbordgroep is daar uitgebreid over gesproken maar in de plannen is hier niets over 

terug te vinden.  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan irt deeluitwerkingen), A3 (toelichting opbouw 

bestemmingsplan), A4 (uitwerking bouwplan en schoolplein), A5 (uitwerking openbare ruimte) en 

A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding). 

 

Daaraan kan worden toegevoegd dat uitwerkingen die buiten de plankaart vallen, binnen het 

geldende planologisch regime kunnen (moeten) worden opgelost. Het gaat hier mn. over de 

maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, het parkeren, etc.  

In het kader van het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In die onderzoeken is 

beoordeeld in hoeverre de realisatie van het IKC (dus ook die delen die formeel buiten de plankaart 

vallen) zich verhouden tot diverse aspecten als flora en fauna, verkeer en boom effect analyse die 

een onlosmakelijk geheel vormen. De onderzoeken zijn als bijlage bij het bestemmingsplan 

gevoegd. De conclusies zijn opgenomen in de toelichting. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

47. Briefschrijver geeft aan dat het plangebied voor de nieuwe weg erg nauwkeurig is 

ingetekend (10 meter breed met bermen). Als (uit onderzoeken) blijkt dat de weg 

enigszins verplaats zou moeten worden is er planologisch en bestemmingsplan technisch 

geen uitwijkruimte meer.  

 

Zie toelichting onder A5 (uitwerking openbare ruimte). 

 

Ter aanvulling daarop: De nieuwe weg maakt onderdeel uit van het ontwerp voor de uitwerking 

van de openbare ruimte. Uit dit ontwerp blijkt dat de weg een breedte kent van 6 meter (2 x 3 

meter) met daarnaast ‘bermen’. Ook de positie van de weg en bermen is vastgelegd. Overigens 

kent de bestemming ‘Verkeer’ een breedte van circa 10 meter zodat er enige marge is bij de 

realisatie van de nieuwe weg.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

48. Briefschrijver stelt dat een weg niet aan het verkeer onttrekken kan worden zonder dat 

eerst de nieuwe infrastructuur die hiervoor in de plaats komt gereed is. Dit impliceert dat 

eerst de nieuwe verbindingsweg én het nieuwe fiets- en voetpad met aansluitingen en 

kruisingen met bestaande wegen moeten worden gebouwd en pas daarna de weg kan 

worden onttrokken en het IKC gebouwd kan gaan worden. 

 

Zie toelichting onder A8 (onttrekkingbesluit) 
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Ter aanvulling daarop: het bewuste gedeelte wordt niet eerder onttrokken aan de openbare ruimte 

dan dat de nieuwe verbindingsweg gerealiseerd is.  

Overigens is het ‘onttrekkingbesluit’ een eigen procedure welke in juridisch zin formeel los staat van 

voorliggend bestemmingsplan. 

 

49. Briefschrijver geeft aan dat in alle communicatie tot op dit moment er sprake is geweest 

van een maximale bebouwing van het plangebied IKC van 50%). In dit plan is dat opeens 

70% geworden. Briefschrijver geeft aan dat het niet duidelijk is gemaakt waarom dit is 

gewijzigd. Hiermee worden de mogelijkheden voor bijvoorbeeld spelen en ruimte voor 

behoud/aanleg bomen/natuur teveel beperkt.  

 

Zie toelichting onder A3 (toelichting opbouw bestemmingsplan) en A4 (uitwerking bouwplan en 

schoolplein). 

 

 De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid 

 

 

50. Briefschrijver geeft aan dat tot nu toe altijd is gesproken over 2 bouwlagen. In het plan is 

opeens ruimte gemaakt voor maximaal 3 bouwlagen. Het is niet duidelijk gemaakt waarom 

hiertoe is besloten. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat er een massief bouwblok 

ontstaat waardoor niet alleen visueel veel aantasting/verstoring plaats vindt van het groene 

karakter en de groene, natuurlijke structuren maar er ook daadwerkelijk een negatief 

effect van uitgaat op de aanwezige flora en fauna door bijvoorbeeld teveel lichthinder (van 

binnen en buiten) en de plots in dit plan bepaalde beperking van de hoogte van de bomen 

omdat anders het zicht op het gebouw onvoldoende is. Ook dit laatste aspect is nooit 

eerder ter sprake gekomen. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A3 (toelichting opbouw 

bestemmingsplan), A4 (utwerking bouwplan en schoolplein) en A5 (uitwerking openbare ruimte) 

en A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding). 

Ter aanvulling daarop: in het bestemmingsplan is geen juridische beperking ten aanzien van de 

maximale hoogte van bomen opgenomen.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

51. Briefschrijver geeft aan dat in de eerste adviezen van medewerkers van de gemeente stond 

voor het Ontmoetingshuis een benodigd bvo van 445 m2. In het huidige plan is dat 595 m2. 

Het is niet duidelijk gemaakt waar deze forse toenamen vandaan komt en waar die voor 

nodig is.  

 

Voor het ontmoetingshuis is in het definitieve programma van eisen opgenomen een bruto 

vloeroppervlakte (BVO) van 445 m2. Toegevoegd is een overkapping van 150 m2 bvo voor het 

wijkbedrijf voor stalling van voertuigen en materialen. Daarmee komt het totaal op 595 m2. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

52. Op voorspraak van briefschrijver is in het voortraject gesproken over het benodigde 

ruimtebeslag voor fietsenstalling. Aangegeven werd 'dat lossen we wel op in een hoekje'. 
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Nu blijkt dat er ruim 600 m2 nodig is en dat kan volgens briefschrijver niet worden 

weggemoffeld in een hoekje. Briefschrijver is van mening dat het zelfs een flink deel in 

beslag van de totale resterende buitenruimte en dat dit dus ook weer ten koste gaat van 

spelen en ruimte voor bomen en natuur.  

 

Het bouwperceel biedt voldoende ruimte om alle functies een volwaardige plek te geven. Zie verder 

de toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A4 (uitwerking bouwplan en 

schoolplein), A5 (uitwerking openbare ruimte) en A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek 

robuuste groenverbinding).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

53. Briefschrijver geeft aan dit in geen enkel gesprek of document in het voortraject is 

gesproken over een wadi. Nu blijkt dat er een flinke hoeveelheid water moet kunnen 

worden opgevangen (300m3). Op de Plankaart is niet te zien waar die moet komen en hoe 

dit vuile water op welke vijver kan worden geloosd bij overvloedige wateroverlast en wat 

de eventuele gevolgen zijn voor het kwelwater en de soortenrijkdom in de Knoop. Ook 

uit de Toelichting blijkt dat niet. Daarmee wordt nog maar eens duidelijk dat het plan 

onvolledig is en tekort schiet. Briefschrijver geeft aan hier herhaaldelijk vragen over gesteld 

aan de projectgroep maar geen antwoorden gekregen.  

 

Zie beantwoording van zienswijze 4. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

54. Briefschrijver geeft aan dat voor het onderdeel Verkeer en Parkeren bij een te wijzigen 

bestemmingsplan een externe/onafhankelijke deskundigheid moet worden ingeschakeld. 

Briefschrijver verwijst daarbij naar de uitspraak van de bestuursrechter inzake verkeer en 

parkeren rondom IrisZorg. Uit de stukken (Toelichting en bijlagen) valt niet op te maken 

dat dit heeft plaatsgevonden en door wie.  

 

Het gaat erom dat bij het opstellen van het onderdeel ‘Verkeer en Parkeren’ een daartoe 

deskundige is ingeschakeld. Dat hoeft geen externe deskundige te zijn. De gemeente beschikt in 

haar organisatie over verkeer- en parkeerdeskundigen die daartoe ook opleidingen hebben gehad.  

Briefschrijver verwijst naar de situatie rond Iriszorg. Dat betreft juridisch een andere situatie dan 

hier het geval is.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

55. Briefschrijver geeft aan dat er verschillende externe onderzoeken zijn én worden 

uitgevoerd. Briefschrijver geeft aan dat het niet kan zijn dat er nog onderzoeken 

plaatsvinden en dat een Ontwerp bestemmingsplan al wordt voorgelegd voor 

besluitvorming. Ik noem u vanuit de Flora en Fauna wet: verplichtte onderzoek 

vleermuizen (pas eind 2015 afgerond) en een hydrologisch onderzoek naar de 

kwelwaterstromen. Dat laatst genoemde onderzoek is overigens helemaal nergens is de 

stukken terug te vinden. Dit kan forse consequenties hebben voor de uitvoering en de 

kosten van de nieuwe weg.  

 

Zie beantwoording van zienswijze 14. Ter aanvulling daarop: op basis van de conclusies uit de  
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Watersysteemanalyse kan gesteld worden dat het niet te verwachten is dat de aanwezige 

kwelsituatie (lokaal en periodiek kan kwel voorkomen, maar geen kwelsysteem) forse 

consequenties heeft voor de uitvoering en kosten van de nieuwe weg.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

56. Briefschrijver geeft aan dat het gemeentelijk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de 

kwaliteit van de adviezen en onderzoeken. Zij heeft een zogenaamde vergewisplicht: een 

controle of de onderzoeken op zorgvuldige wijze hebben plaatsgevonden. Nergens wordt 

duidelijk op welke wijze aan deze vergewisplicht is voldaan (dat overigens ook nog niet kan 

plaatsvinden voordat alle (lopende) onderzoeken zijn afgerond en aan betrokkenen zijn 

voorgelegd).  

 

Talloze besluiten van bestuursorganen zijn gebaseerd op adviezen van personen, commissies of 

instanties die beschikken over een bijzondere deskundigheid op een bepaald terrein, die het 

bestuursorgaan niet heeft. Deze adviezen spelen in het bestuursrecht een grote rol. Indien een 

bestuursorgaan een zodanig advies overneemt, behoeft dat volgens vaste rechtspraak in de regel 

geen nader toelichting.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

57. Briefschrijver geeft aan dat aan een toelichting bij een bestemmingsplan geen rechten 

kunnen worden ontleend. Briefschrijver wil daarom al veel eerder zijn verwoorde wens/eis 

(klankbordgroep) herhalen dat in dit plan klip en klaar moet worden duidelijk gemaakt 

welke bomen (al of niet vergunningplichtig) moeten verdwijnen en welke er worden 

behouden dan wel verplant. De kaart waarop de onderzochte bomen staan genummerd is 

niet of heel slecht leesbaar en vage omschrijvingen als 'zoveel mogelijk bomen behouden' 

en 'als het kan compensatie in het plan' hebben geen enkele waarde. Als het huidige plan zo 

wordt vastgesteld (zonder bouwvlak in het plangebied en zonder Ontwerp 

Omgevingsvergunning) kan zonder probleem elke boom in het plangebied worden gekapt. 

Daar kan briefschrijver pertinent niet mee instemmen. Dat kan pas als vooraf duidelijk 

wordt gemaakt wat de gevolgen zijn voor de bomen, de Bomen Hoofdstructuur en de 

Nevenstructuur, de biodiversiteit, de vermindering van ecologische en recreatieve 

waarden kan ook wat zinnigs worden gezegd over de compensatie zelf en de 

compensatiewaarde. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A4 (uitwerking bouwplan en 

schoolplein), A5 (uitwerking openbare ruimte) en A7 (bescherming, herplant en kap van bomen). 

 

Het kappen van bomen is overigens planologisch niet relevant.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

58. Briefschrijver wil harde garanties voor het behoud van 3 (toekomstig) monumentale bomen 

op de toekomstige parkeerplaats. Hierover zijn volgens briefschrijver toezeggingen gedaan 

in de Klankbordgroep. Met name voor boom 1 en 201 alsmede de boom die tussen 1 en 

201 staat (maar ook alle andere te behouden bomen) moet worden vastgelegd dat de 
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groeiplaats minimaal de huidige afmetingen houdt en dat de onverharde delen onder de 

kroonprojectie gehandhaafd worden.  

 

 

Zie beantwoording van zienswijze 52 en toelichting onder A10 (aanvullende onderzoeken).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

59. Briefschrijver wil maximale bescherming van te behouden bomen en heldere sancties tijdens 

sloop/bouw voor IKC en nieuwe weg indien aannemers in gebreke blijven. De 

beschermende maatregelen en het externe toezicht hierop zoals in de Boomeffectanalyse 

staan vermeld moeten onverwijld worden vastgelegd in de contracten met de aannemers.  

 

Zie beantwoording van zienswijze 52.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

60. Briefschrijver geeft aan dat de akoestische onderzoeken uitwijzen dat het IKC op veel 

punten te veel geluidbelasting op de gevels heeft van verkeer op de Bilderdijkstraat. 

Maximaal 56 dBA ipv de voorkeursgrenswaarde van 48. Daar is al vaak voor 

gewaarschuwd. De locatiekeuze brengt dit nu eenmaal met zich mee. Het getuigt echter 

van groot disrespect jegens de gebruikers van het gebouw dat niet wordt gekozen voor 

aanpak van de bron maar voor de vaststelling van hogere grenswaardes (63 dBA). 

Briefschrijver wil er op wijzen dat de gemeente de (zeker morele) plicht heeft de 

leefomgevingskwaliteit te optimaliseren. De WGH heeft volgens briefschrijver ook als doel 

verkeerslawaai te verminderen of te voorkomen. Het is niet aangetoond dat de 

voorgestelde maatregelen in het onderzoek niet haalbaar zouden zijn. Bij vrijwel iedere 

school is op de omliggende wegenstructuur sprake van snelheid beperkende maatregelen. 

Drempels, een schoolzone met 30 km/uur etc. Bovendien zijn er mogelijkheden voor 

subsidie van deze maatregelen via het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Financiële 

redenen mogen dus geen belemmering vormen. Ook voor de 30 km wegen zou het jegens 

de omwonenden van respect getuigen als er goede akoestische onderzoeken plaats vinden 

die aantonen dat een acceptabel akoestisch klimaat blijft bestaan. In de voorgesprekken is 

volgens briefschrijver aangegeven dat de nieuwe weg uit stil asfalt zou bestaan. In het 

onderzoek is sprake van standaard asfalt (DAB). Dat is volgens briefschrijver dus in strijd 

met eerdere toezeggingen. Overigens is het op z’n minst opmerkelijk (slordig) dat pas een 

procedure voor het vaststellen van hogere grenswaardes in gang is gezet op 8 juni 2015, 

dezelfde datum als waarop het akoestisch onderzoek is gepresenteerd. 

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze), A5 (uitwerking openbare ruimte) en zienswijze 3 

(procedure hogere waarde).  

Ter aanvulling daarop: uit de toelichting onder A5 en de bijbehorende bijlage C2 is op te maken 

welke snelheidsremmende maatregelen genomen worden.  

Verder is in de toelichting van het bestemmingsplan bij het aspect ‘Akoestiek’ ook aandacht 

besteed aan ‘toets goede ruimtelijke ordening’ en ‘toets beleidskader milieu uit de structuurvisie’. 

Geconcludeerd is dat er wordt voldaan aan ‘een goede ruimtelijke ordening’ en dat wordt voldaan 

aan het eigen gemeentelijke geluidsbeleid. 
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Ten aanzien van de procedure hogere grenswaarde is de gebruikelijke procedure doorlopen. Deze 

start niet eerder dan dat het daarvoor benodigde onderzoek is afgerond.  

 

Overigens is het toepassen van stil asfalt niet toegezegd.  

  

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

61. Briefschrijver mist een ander akoestisch onderzoek: spelende kinderen op het plein zorgen 

niet alleen voor geluidhinder en irritaties in de omgeving bij omwonenden maar ook in de 

klassen waar nog wel wordt les gegeven (er van uitgaande dat niet elke groep tegelijk naar 

buiten gaat). Bovendien worden in nieuwe scholen steeds vaker akoestische onderzoeken 

gedaan naar de situatie in de school (er wordt vandaag de dag heel anders les gegeven dan 

10-20 jaar geleden, er is dus soms een groepje aan het praten met elkaar of de leerkracht 

en een ander groepje dat stil aan het werk is, dat heeft consequenties voor de akoestische 

prestaties van de bouwmaterialen voor binnen wanden en plafonds bijvoorbeeld, een 

slechte akoestiek heeft negatieve invloed op concentratie, stress, ziekteverzuim, gedrag, 

welzijn en comfort. Daar is niets over terug te vinden in dit plan.  

 

Voor de ruimtelijke inpassing is de VNG-tabel Bedrijven en milieuzonering toegepast. Aan de 

richtafstanden voor geluid, geur, stof en gevaar wordt voldaan, waardoor vervolgonderzoek naar 

de genoemde geluidsaspecten niet nodig is. De genoemde details inzake geluid zijn verder 

onderdeel van de milieuvergunning of – melding.  

 

De zienswijze heeft noet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

 

62. In het plan staat dat er 42 parkeerplaatsen benodigd zijn voor de Kiss and Ride zone voor 

het IKC. Briefschrijver kent verschillende K and R zones bij scholen (o.a. aan de 

Plattenburg) waar bij deze zone geen parkeerplaatsen aanwezig zijn. Graag een 

verduidelijking van dit voornemen en mijns inziens onnodig ruimtebeslag (kiss and ride is 

niet hetzelfde als park and ride). 

 

Zie beantwoording van zienswijze 13. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

63. Briefschrijver geeft aan dat het vrij liggende fietspad tussen Mariëndael en IKC volgens plan 

3 meter breed zou moeten worden. Dit is voor fietsverkeer (ook voor scooters) in twee 

richtingen voldoende maar niet als er ook nog ruimte moet zijn voor voetgangers (evt. met 

kinderen, kinder/wandelwagens en rollators). Hier zou volgens briefschrijver toch ook wel 

1,5 tot 2 meter voor moeten worden ingetekend.  

 

Zie toelichting onder A4 (uitwerking bouwplan en schoolplein) en A5 (uitwerking openbare 

ruimte). Overigens is de exacte uitwerking planologisch niet relevant. Het bestemmingsplan biedt 

de mogelijkheid en de ruimte voor een dergelijke voorziening.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
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64. Briefschrijver geeft aan dat het flora en fauna onderzoek slechts een Quick Scan betreft. 

Merkwaardig genoeg is onderzoek gedaan in januari en op 4 april 2014. Juist in die tijd is er 

nog niet veel leven in de natuur waar te nemen. Logisch dat niet veel 

bijzondere/beschermde soorten zijn aangetroffen. Worden hier geen eisen aan gesteld 

door de wetgeving en zo ja, welke?  

 

Een quickscan natuurtoets is een beoordeling door een ecoloog op basis van bronnenonderzoek, 

een éénmalig veldbezoek en expert judgement. Het voordeel hiervan is dat een dergelijk 

onderzoek een korte doorlooptijd heeft en het gehele jaar uitgevoerd kan worden. Dit voldoet ook 

aan de wettelijke eisen die aan een dergelijk onderzoek worden gesteld. Wat er (incidenteel) 

wordt waargenomen tijdens een veldbezoek is minder relevant. Het plangebied wordt beoordeeld 

op geschiktheid als leefgebied/groeiplaats van beschermde soorten. Hiermee wordt een 

effectbeoordeling uitgevoerd voor de geplande ruimtelijke ontwikkeling.  

 

Overigens is er in de maand april al heel veel te beleven in de natuur. Vleermuizen zijn weer 

actief, broedseizoen van vogels is in volle gang, voortplantingseizoen van vissen en amfibieën is in 

volle gang, reptielen worden actief, de voorjaarsflora bloeit volop etc.  

 

Conclusie van de quickscan natuurtoets was dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk was naar 

vleermuizen. Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd (meerdere veldbezoeken verspreid over de 

periode mei t/m september, conform Protocol voor vleermuisinventarisaties) en het rapport is als 

bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

65. Briefschrijver geeft aan dat het aanvullende en verplichtte onderzoek naar vleermuizen pas 

eind 2015 gereed is. Er kan dus nu geen besluit plaatsvinden omdat er een reële kans is dat 

de vliegroutes en hun foerageergebied (dat ligt in het plangebied IKC) te veel worden 

aangetast en er dus mitigerende maatregelen nodig zijn. Deze moeten voorafgaand aan de 

sloop/bouw/kap worden getroffen. 

 

Zie beantwoording van zienswijze 14. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

66. Briefschrijver geeft aan dat volgens de raadsbesluiten en amendementen 'bij het 

bestemmingsplan in het kader van compensatie een robuuste groene verbinding tussen 

plangebied/stad en het buitengebied zou worden onderzocht'. Dit onderzoek en het plan 

hiervoor kan dus niet buiten het bestemmingsplan om worden afgehandeld. Het moet een 

integraal onderdeel vormen van het plan, het is immers mede bedoeld als compensatie van 

wat verloren gaat. Wethouder Lambregts verwoorde het belang van natuur al eens in een 

forum over bio-diversiteit: 'natuur en politiek is een goede combinatie en een goed 

stadsbestuur versterkt de natuurfunctie van stad en regio'. Dat daar ook de biodiversiteit 

toe behoort volgens haar blijkt uit de wens om samen met het KNNV een gezamenlijke 

soorteninventarisatie op te zetten in de gemeente en haar beleid daar dan op aan te 

passen. Wij hebben voor dit plangebied en de Knoop gevraagd om een dergelijk 

soortenonderzoek.  

 

Zie beantwoording van zienswijze 9. 
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De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

67. Briefschrijver geeft aan dat steeds meer onderzoeken uitwijzen dat veel groen om school 

kinderen slimmer maakt. Logisch, welk jong, zich volop ontwikkelend kind heeft baat bij 

blootstelling aan uitlaatgassen, fijnstof, verkeerslawaai. Groen zorgt voor een betere en 

uitdagender omgeving. Eisen hieraan ontbreken helaas in de plannen. Zoals er tot spijt van 

briefschrijver wel meer aan de plannen ontbreekt, zodanig veel dat er van spoedige 

besluitvorming geen sprake kan zijn. 

 

Voorliggend bestemmingsplan betreft het planologisch juridisch kader voor de realisatie van het 

IKC en de nieuwe weg. Uit de haalbaarheidsonderzoeken (hoofdstuk 4 van de toelichting) blijkt 

dat voldaan wordt aan alle eisen voor de vestiging van een dergelijke voorziening.  

 

Zie verder de beantwoording van zienswijze 52. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
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BRIEFSCHRIJVER 4 

68. Briefschrijver verwacht parkeer- en verkeersdoorstroming-problemen aan de Oude 

Rozengaardseweg 144 ter hoogte van het school Mariëndael. Briefschrijver heeft dit 

meerdere malen geuit in de klankbordgroepen en de twee meningsvormende raad 

vergaderingen over het onderwerp IKC Doetinchem noord. Briefschrijver stelt dat is 

toegezegd dat er bij de nieuwe plannen rekening gehouden gaat worden met deze 

problemen, en deze zullen worden terug gedrongen. Briefschrijver is echter van mening 

dat hier geen duidelijkheid en rekening mee gehouden is.  

In de nieuwe situatie zal er gekeerd moeten worden door de voertuigen, en deze dienen 

vervolgens over het zelfde weg gedeelte weer te weg te rijden. Dit zal gaan volgens 

briefschrijver leiden tot een nog grotere opstopping aan de Oude Rozengaardseweg en 

Kreuzenstraat, dan nu het geval is. Briefschrijver verzoekt om voorschriften aan de 

vergunning te verbinden, die er op toe zien dat de verkeersituatie aan de Oude 

Rozengaardseweg en Kreuzenstraat dusdanig wordt aangepast dat parkeer- en verkeer 

doorstoomproblemen, worden verminderd. 

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen) en A5 (uitwerking openbare 

ruimte).  

De uitwerking van deze aanpassingen kunnen binnen het geldende bestemmingsplan gerealiseerd 

worden. Een aanpassing van het bestemmingsplan is voor die onderdelen dus niet nodig.  

 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
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BRIEFSCHRIJVER 5 

69. Cliënt van briefschrijver woont direct naast de nieuw aan te leggen weg. Het verkeer zal op 

een afstand van 15 meter van zijn woonkamer rijden, met alle (geluids) overlast van dien. 

Client kan als de plannen doorgaan niet meer zonder overlast in zijn tuin zitten.  

 

De nieuw aan te leggen weg krijgt een 30-km regime en kent wettelijk geen geluidszone. De 

realisatie van de nieuwe weg is wettelijk gezien mogelijk. Daarnaast is nagegaan of sprake is van 

‘een goede ruimtelijke ordening’ na het realiseren van de nieuwe aansluiting, door de verandering 

van de verkeersintensiteit op de wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en door het 

parkeren op de openbare parkeerplaats. De geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe 

ontsluitingsweg ligt beneden de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Na de aanleg 

van de nieuwe ontsluitingsweg is voor dit aspect sprake van een goede ruimtelijke ordening. In de 

situatie met knip in de Rozengaardseweg wordt de toetswaarde in geen van de rekenpunten 

overschreden. 

 

Overigens wordt opgemerkt dat, hoewel wettelijk niet nodig, bij de bewuste woning een 

geluidsscherm geplaatst wordt. Zie ook het inrichtingsplan openbare ruimte dat als bijlage C2 bij 

deze nota is gevoegd.  

  

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

70. Cliënt van briefschrijver is van mening dat op de locatie in Overstegen nog genoeg ruimte is 

om de bouwplannen te realiseren. De infrastructuur is daar al aanwezig. Het is dan ook 

niet nodig om allerlei maatregelen te nemen zoals het aanleggen van een nieuwe weg die 

ten koste gaat van het woongenot van cliënt. Ook andere omwonenden zullen hinder 

ondervinden van het vele extra verkeer.  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

71. De woning van cliënt zal bovendien aanzienlijk in waarde dalen. 

 

Voor de ontwikkeling van het IKC is een quick scan planschade uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de 

verwachting is dat de realisatie van het IKC niet tot planschade zal leiden. Overigens heeft de 

cliënt van briefschrijver de mogelijkheid een verzoek tot planschade in te dienen na het 

onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Dat verzoek zal te zijner tijd worden beoordeeld.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

72. Bovendien is het dan niet nodig om een aantal waardevolle bomen te kappen. Minder groen 

betekent een verschraling van de leefomgeving van cliënt. De keuze om waardevolle 

bomen te kappen terwijl elders genoeg ruimte is, is onjuist. Bovendien is een aanvullend 

onderzoek naar vleermuizen nog niet afgerond. In paragraaf 4.7 staat dat het onderzoek 

moet plaatsvinden voordat de bomenkap plaatsvindt. Maar zonder dit onderzoek is nog 

niet zeker of met de kap niet de Flora- en Faunawet wordt overtreden. 
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Zie toelichting onder A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding), 

A9 (Flora en Fauna / ecologie) en A10 (aanvullende onderzoeken)  

 

Ter aanvulling daarop: Op basis van het aanvullende vleermuisonderzoek (met addendum) kan 

worden geconcludeerd dat het kappen van de bomen ten behoeve van de aansluiting op de 

Bilderdijkstraat niet leidt niet tot overtreding van de Flora- en faunawet. De functionaliteit van het 

foerageergebied van de gewone dwergvleermuis blijft behouden. De Flora- en faunawet vormt 

geen belemmering voor het uitvoeren van het bestemmingsplan. Wel dienen de mitigerende 

maatregelen uit het aanvullend vleermuisonderzoek (SSA rapport 1559) meegenomen te worden 

bij de realisatie van de plannen. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
 

 

73. Briefschrijver geeft aan dat uit paragraaf 4.3.1 blijkt dat op vier rekenpunten de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Briefschrijver stelt dat ook deze 

overschrijding aantoont dat de gekozen locatie niet de juist is.  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze).  

Ter aanvulling daarop: uit de bij het bestemmingsplan uitgevoerde onderzoeken, blijkt dat het IKC 

binnen de wettelijk bepaalden normen gerealiseerd kan worden (zie hoofdstuk 4 van de toelichting 

op het bestemmingsplan). Overigens is het juist dat op vier rekenpunten op de 

bestemmingsplangrens, de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Dit 

betekent echter niet dat de gekozen locatie niet juist is. De maximale hogere waarde van 63 dB 

wordt niet overschreden. Daarvoor is een procedure tot vaststellen van hogere waarden 

wegverkeerslawaai gevolgd en daartoe is op 10 november 2015 een besluit genomen. 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

74. Het rapport Locatie Integraal Kindcentrum Doetinchem Noord is overigens niet ter inzage 

gelegd (in ieder geval niet via ruimtelijkeplannen.nl.) De ter inzage legging is daarom 

ondeugdelijk. Ondergetekende heeft het rapport opgevraagd. Het blijkt dat men als 

zoekgebied heeft gekozen een gebied direct rond het sportcentrum. Andere locaties zijn 

derhalve niet serieus onderzocht. Bovendien had burgemeester en wethouders een 

voorkeur voor variant 3a (dus zonder de aanleg van de nieuwe verbindingsweg). Slechts 

omdat de omwonden dat zouden wensen is de verbindingsweg gepland. Maar juist cliënt 

ondervindt hiervan de nadelen. 

 

In de toelichting is kort een verwijzing naar het locatieonderzoek gedaan. Het is niet nodig het 

onderzoek als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen. Daar komt bij dat de locatiekeuze een 

eigen uitvoerig proces heeft gekend waarbij met diverse belanghebbenden is gesproken en waarbij 

de verschillende belangen zijn meegewogen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk op 26 februari 

2015 besloten om het IKC te ontwikkeling conform variant 3a+. 

De onderzochte locaties zijn in lijn met het beleid om onderwijshuisvesting in te zetten als een 

instrument dat bijdraagt aan het versterken van de sociaal maatschappelijke structuur van een 

wijk waarbij een serieuze afweging tussen de locaties en verschillende belangen is gemaakt. Het 

onderzoeken van locaties die niet aan beleidsuitgangspunten voldoen is niet zinvol. De raad heeft, 

na het uitgebreide proces en mede op basis van de gesprekken met belanghebbenden, besloten 
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de ruimte tussen school Mariëndael en sportcentrum Rozengaarde (variant 3a+ uit het rapport 

Locatie Integraal Kindcentrum Doetinchem Noord) vast te leggen als locatie voor het IKC.  

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

75. In paragraaf 2.1 van de toelichting wordt een overzicht gegeven van de beoogde 

ontwikkelingen. De in paragraaf 2.2 genoemde uitbreiding met SO Mariëndael en Bezel-inn 

wordt niet genoemd zodat de vraag kan worden gesteld of de in paragraaf genoemde 

beoogde vierkante meters een aantal te verwachten leerlingen/bezoekers niet te laag 

wordt ingeschat. Een te lage inschatting van het aantal leerlingen/bezoekers werkt 

uiteraard door in de beantwoording van de vraag of geen onaanvaardbare overlast 

optreedt voor de omwonenden, waaronder cliënt. 

 

Bij de besluitvorming rondom de locatiekeuze heeft de raad besloten om o.a. als uitgangspunt te 

kiezen dat de bouw van het IKC Noord dusdanig modulair en qua plattegrond ontwikkeld moet 

worden, dat uitbreiding van het IKC met Mariëndael en Bezel-inn op termijn mogelijk is. Het gaat 

dan om vervangende nieuwbouw van de reeds bestaande gebouwen (met schoolplein en 

parkeren) die nu al naast het plangebied liggen en ook een passende bestemming kennen. Die 

gronden kunnen in de toekomst bij een nieuwbouw betrokken worden. Bij de locatiekeuze is 

derhalve rekening gehouden met de aanwezigheid van Mariëndael en de Bezel-inn.  

Van een te lage inschatting van het aantal leerlingen/bezoekers (en daarmee het optreden van 

onaanvaardbare overlast) is derhalve geen sprake.  

  

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
 

 

76. Volgens het plan bestaat het voornemen om een knip aan te brengen in de Oude 

Rozengaardseweg. Volgens de toelichting worden de realisatie van de knip en eventueel 

aanvullende maatregelen binnen het geldende planologisch regime opgelost en vallen deze 

maatregelen buiten de reikwijdte van het plan. Maar dat betekent dus dat het niet zeker is 

of de maatregelen er komen. Middels het opnemen van voorwaarden in de planregels kan 

de uitvoering beter worden geborgd.  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen) en A5 (uitwerking openbare 

ruimte)  

Ter aanvulling daarop: de knip is een maatregel/uitwerking om de verkeersveiligheid en de 

bereikbaarheid van het IKC te verbeteren. Het is één van de onderdelen van het Inrichtingsplan 

Openbare Ruimte (IPOR, bijlage C2). Voor de uitvoering is een budget gereserveerd van 

€850.000,- voor het IPOR. Het college heeft het IPOR vastgesteld op 24 november 2015.Met dit 

besluit is de realisatie van de knip bestuurlijk besloten.  

Het geldende bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid deze maatregel te treffen, maar is niet 

het instrument dat dit beoogt te regelen. De locatie van de knip valt buiten de begrenzing van 

voorliggend bestemmingsplan. De knip kan binnen het ter plaatse geldende planologische regime 

gerealiseerd worden.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

77. Briefschrijver geeft aan dat vwb de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van in totaal 300 

leerlingen, terwijl in paragraaf 2.1 van de toelichting is opgenomen dat er op termijn 450 

leerlingen worden verwacht. De leerlingen van SO Mariëndael worden dan nog niet eens 
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meegerekend. Het aantal leerlingen zal dus meer zijn dan 450. Er zal dan ook moeten 

worden uitgegaan van meer lokalen dan 12.  

 

Op het moment dat het aantal leerlingen toeneemt, is er nog altijd voldoende parkeerruimte. Het 

maximale aantal parkeerplaatsen is namelijk alleen noodzakelijk op het moment dat het 

zwembad en skyzone een piek hebben en dat is in de weekenden. Met andere woorden bij een 

uitbreiding van de school is er voldoende ruimte voor het parkeren van de leerkrachten en de 

extra kiss en ride vraag.  

De toelichting van het bestemmingsplan (hoofdstuk 4.10.2)is op dat punt uitgebreid. Onderbouwd 

is op welke wijze de parkeerbehoefte toeneemt en aangetoond is op welke wijze dat dan wordt 

opgelost. 

SO Mariëndael is momenteel al gevestigd naast de beoogde locatie en lost haar parkeerbehoefte 

ook nu al op. Dat wordt bij een eventuele samenvoeging niet anders. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. Wel is de toelichting 

voor wat betreft parkeren verduidelijkt / uitgebreid.  

 

 

78. Briefschrijver vraagt zich af of de parkeerbehoefte is berekend conform het 

rekenprogramma 'Parkeren en verkeer' (pag. 86 CROW-uitgave nummer 317). 

Briefschrijver vraagt zich af waarom dan voor de gymzaal 1 pp per 100 m 2 wordt 

berekend. Dat is ruim onder de CROW-norm (publ. 317, pag. 61).  

 

In het bestemmingsplan is aangegeven dat voldaan moet worden aan de parkeernorm zoals 

opgenomen in de Nota Parkeernormen’ en ‘Parkeercompensatiefonds’ (de CROW-uitgave nummer 

182 is hiervoor de basis). De Nota Parkeernormen en Parkeercompensatiefonds is op 23-02-2012 

door de gemeenteraad van Doetinchem vastgesteld. Die nota is ook als bijlage bij het 

bestemmingsplan opgenomen. Uit die nota blijkt dat voor het parkeren t.b.v. een bij een school 

behorende sporthal een norm van 1 pp per 100 m2 voldoende is.  

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

79. Waarop is het parkeercijfer voor het FEC gebaseerd?  

 

Zie beantwoording van zienswijze 78. De parkeernorm voor het FEC is gebaseerd op ‘speeltuin 

overdekt’. Uit praktijkervaring blijkt ook niet dat dit niet voldoende zou zijn.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

80. In paragraaf 4.10.2 wordt gesproken over een voorlopige studie betreffende de uitbreiding 

van het bestaande parkeerterrein. Dit stuk is ten onrechte niet ter inzage gelegd.  

 

Deze studie betreft een voorlopige studie om te onderzoeken of het aantal benodigde 

parkeerplaatsen daadwerkelijk te realiseren is. Het is niet nodig deze studie (onderzoek) ter inzage 

te leggen. Deze studie is de basis voor de uitwerking naar een ontwerp.  

Overigens is het oplossen van de parkeerbehoefte als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de 

regels van het bestemmingsplan (artikel 3.5). 

Voorts wordt verwezen naar de toelichting onder A5 (uitwerking openbare ruimte).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
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81. Briefschrijver geeft aan dat de geluidsbelasting is onderzocht in het rapport van 21 mei 

2015. Briefschrijver merkt over dit rapport het volgende op: Er wordt rekening gehouden 

met de aanleg van de Rondweg Zuid, terwijl nog niet zeker is of deze er komt. Ieder 

rapport rekent met aannames (bijvoorbeeld hoeveelheid verkeer per etmaal). De juistheid 

van de aannames is daarom van groot belang. De opstellers van het rapport zijn uitgegaan 

van de cijfers die door de gemeente zijn aangeleverd. Waarop zijn de verkeersintensiteiten 

gebaseerd? Is bij de berekening van de geluidsbelasting rekening gehouden met de bus 

(servicebus en de bus die de kinderen naar de sportvelden moet brengen)? Waarop is 

gebaseerd dat het halen en brengen van en naar school een verkeersgeneratie van 

320/etmaal betekent? Hiervoor is al aangegeven dat de toelichting uitgaat van te weinig 

leerlingen. En waarop zijn de cijfers van de FEC en zwembad gebaseerd. Kortom, hoe 

komt men aan het totaal van een verkeersgeneratie van 600 mvt/etmaal.  

 

De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven rekenmethodiek. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het verkeersmodel en de daarin opgenomen 

verkeerscijfers, uitgaande van het modeljaar 2030. De rekenmethode kent een differentiatie in het 

brongeluid van personenauto’s en vrachtauto’s e.d. Voor het IKC is het geluid van bussen in een 

representatieve situatie niet relevant of maatgevend omdat de kinderen met de auto naar school 

gebracht worden en niet met autobussen. De vermelde bronvermogens van personenauto’s in 

paragraaf 3.4 van het geluidsrapport hebben overigens alleen betrekking op het parkeren bij de 

school.  

De aannames voor de intensiteiten (bijv. bezettingsgraad parkeerterrein en verkeersbewegingen 

voor halen en brengen) zijn dusdanig ruim gekozen dat deze voldoende zijn voor de invulling van 

het plan.  

In het onderzoek is de aanleg van ‘Rondweg Zuid’ opgenomen. Dat is een verschrijving, bedoeld is 

de ‘Oostelijke Randweg’.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

82. In het rapport wordt gerekend met bronvermogens van een personenauto. Waarom is ook 

niet gerekend met de bronvermogens van de bus?  

 

Zie beantwoording van zienswijze 81. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

 

83. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het door de aanleg van de 

Oostelijke Randweg veel rustiger wordt op met name de Bilderdijkstraat. Hoe is deze 

veronderstelde afname gemotiveerd? Veel verkeer in de wijk is immers 

bestemmingsverkeer. Briefschrijver geeft aan dat de gemeente uitgaat van niet realistische 
minimale aantallen om het plan "kloppend” te krijgen. 

 

Dit is gebaseerd op het gemeentelijk verkeersmodel. Door de aannames in het model blijkt dat de 

verkeersdruk in 2030 af zal nemen. Dit heeft ondermeer te maken met de aanleg van de 

oostelijke randweg. De Bilderdijkstraat is een gebiedsontsluitingsweg die niet alleen wijkverkeer 
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verwerkt. Het model toont aan dat automobilisten andere keuzes gaan maken op het moment dat 

de oostelijke randweg gereed is. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

84. Overigens wordt ter hoogte van de woning van cliënt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

overschreden.  

 

Voor rekenpunt 01 bij de woning van de briefschrijver wordt in de bestaande situatie (2014) de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Zie hiervoor tabel II.6 uit het rapport. Ook in de 

toekomstige situatie (2025) blijft sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.  

Het akoestisch onderzoek laat echter ook zien dat in de toekomstige situatie sprake is van een 

afname van de geluidsdruk met 2,9 dB en dat daarom geen sprake is van een reconstructie in de 

zin van de Wet geluidhinder welke zou verplichten tot het nemen van (extra) maatregelen.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

85. In de 2e schets uitwerking staat een groen geluidsscherm ingetekend zonder dat deze wordt 

geborgd in de planvoorschriften. 

 

De realisatie van een geluidscherm is geen verplichting die voortvloeit uit wettelijke 

normen/verplichtingen of milieuonderzoeken. De realisatie borgen in de planvoorschriften is 

derhalve niet nodig. Het voorliggende bestemmingsplan maakt geluidswerende voorzieningen 

overigens wel mogelijk (art. 3 en 4).  

 

Overigens wordt opgemerkt dat, hoewel wettelijk niet nodig, bij de bewuste woning een 

geluidsscherm geplaatst wordt. Dit komt tegemoet aan de afspraken met de cliënt van 

briefschrijver. Zie ook het inrichtingsplan openbare ruimte dat als bijlage C2 bij deze nota is 

gevoegd.  

 

Zie verder ook beantwoording zienswijze 69.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
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BRIEFSCHRIJVER 6 

86. Briefschrijver heeft bezwaar tegen het kappen van zeer veel waardevolle bomen;  

 

Zie toelichting onder A7 (bescherming, herplant en het kappen van bomen) 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

  

87.  Briefschrijver heeft bezwaar tegen het afsluiten van de Bezelhorstweg en daarmee verband 

houdend het maken van een nieuwe weg langs een mooi natuurgebied en over de ligweide 

van het zwembad;  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze). 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

88. Briefschrijver heeft bezwaar tegen de mogelijke noodzaak van het verleggen van kabels, 

rioleringen en aanverwante werken met bijbehorende kosten, veroorzaakt door opheffing 

van een gedeelte van de Bezelhorstweg;  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze). Ter aanvulling daarop: in de locatiestudie zijn diverse 

locaties beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. De bijbehorende kosten van verlegging kabels, 

rioleringen en aanverwante zijn onderdeel van besluitvorming geweest. De benodigde middelen voor 

de aanpassingen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

89. Briefschrijver heeft bezwaar tegen het misbruik maken van gemeenschapsgelden die een 

nuttiger doel kunnen dienen; 

 

Voorliggend bestemmingsplan maakt de realisatie van het nieuwe IKC juridisch planologisch 

mogelijk.  

De nieuwbouw vloeit voort uit algemeen gemeentelijk beleid dat geen nieuwe solitaire scholen voor 

basisonderwijs worden gebouwd. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

2009. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is op 11 juni 2009 door de gemeenteraad van 

Doetinchem vastgesteld. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

90.  De leegstand van schoolgebouwen in de nabijheid zoals de voormalige school aan de 

Vondelstraat op welk terrein ook in nieuwe scholenbouw voorzien kan worden, terwijl 

nieuwbouw I verbouwing I aanpassing ook op het terrein van de scholengemeenschap 

Mariëndael overwogen dient te worden;  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  
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91. Briefschrijver heeft bezwaar tegen nieuwe scholenbouw vanwege de algemene 

bevolkingskrimp in de Achterhoek.  

 

De feitelijke basis met nieuwbouw van een IKC in Doetinchem noord is gelegd in het Integraal 

Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting. Daarin is opgenomen dat gemeente Doetinchem 

onder andere verantwoordelijk is voor het zorgdragen voor goede kwantitatieve en kwalitatieve 

onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voorgezet 

onderwijs. De conclusies in het IHP zijn onder andere gebaseerd op 'Leerlingenprognoses en 

ruimtebehoefte 2008, Pronexus' en op de bouwkundige staat van de huidige huisvesting. In de 

prognoses is rekening gehouden met de bevolkingskrimp in de Achterhoek. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

92. Briefschrijver is van mening dat de toekomstige aanleg van de nieuwe infrastructuur, die 

nodig is om de Bezelhorstweg te kunnen bereiken, een verslechtering van de 

verkeersafwikkeling tot gevolg ten opzichte van de huidige gestroomlijnde situatie;  

 

Zie beantwoording van zienswijze 68. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

93. Briefschrijver geeft aan dat de aanleg van nieuwe infrastructuur -naast veroorzaken van 

grote milieuschade - ook onverantwoorde extra kosten met zich meebrengen;  

 

De haalbaarheid (waaronder de genoemde milieuschade)van de realisatie van de nieuwe weg is 

onderzocht (zie hoofdstuk 4 van het bestemmingsplan). Conclusie is dat deze binnen beleid en 

regelgeving gerealiseerd kan worden.  

De benodigde middelen voor de realisatie van de nieuwe infrastructuur zijn door de gemeenteraad 

beschikbaar gesteld. Zie verder ook de toelichting onder A1 (locatiekeuze).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

 

94. Briefschrijver betwijfelt of een groot scholencomplex van 300 à 450 leerlingen wel een 

goede omgeving is voor basisschoolleerlingen in het algemeen en zeker voor jonge 

kwetsbare kinderen in het speciale onderwijs;  

 

Algemeen gemeentelijk beleid is dat geen nieuwe solitaire scholen voor basisonderwijs worden 

gebouwd. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009. (raadsbesluit 11 juni 

2009). Doelstelling is de realisatie van één gezamenlijke voorziening voor Noord en Overstegen. 

Een gebouw waarin het basisonderwijs en alle vormen van kinderopvang onder één bestuur 

optimaal kunnen samenwerken overeenkomstig nieuwe landelijke ontwikkelingen. Door ook 

andere maatschappelijke functies toe te voegen door middel van een ontmoetingscentrum, 
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huisvesting van de buurtcoaches en het wijkbedrijf biedt deze voorziening optimale kansen voor 

samenwerking en afstemming.  

Voor het basisonderwijs is noodzakelijk dat het gaat om een robuuste voorziening dat optimale 

ondersteuning en zorg aan de leerling kan bieden.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

95. Briefschrijver trekt het nut van een 'multifunctioneel gebouw' in twijfel gelet op de 

aanwezigheid van de gemeenschapsaccommodatie 'Het Trefpunt' in de wijk Bezelhorst; 

 

Zie beantwoording onder 94. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

96. Briefschrijver geeft aan dat in het bestemmingsplan volgende opmerking (op blz. 17 

‘openbare ruimte’) is opgenomen: "Bomenrijen begeleiden de wegen. Waar mogelijk 

bestaande bomen te handhaven. Bij het planten van nieuwe bomen -eiken zoals die er nu 

ook staan- is van belang dat automobilisten, fietsers en voetgangers onder de takken door 

de nieuwbouw kunnen blijven zien". Briefschrijver vraagt zich af of de gemeente hier een 

'paradepaard' wenst te bouwen als het Metzo College? Een prestigeproject waarvoor alles 

moet wijken? De gedachte grootte en het aantal bouwlagen van het 'IKC' lijkt hierop te 

duiden. Een school die het gevoel van saamhorigheid en beschutting geeft lijkt wat betreft 

in elk geval 'Mariëndael' hier meer op zijn plaats, met als voorbeeld de Kleine Prins aan de 

Torontostraat en zijn omgeving.  

 

Zie beantwoording onder 94. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

97. Briefschrijver stelt dat ook zaken als bijvoorbeeld de nodige parkeerplaatsen en gezamenlijk 

gebruik van één rijwielstalling tussen een IKC van deze grootte en het sportgebouw 

'Rozengaarde' wijzen op de overmaatse grootte van het voorgestane project. Dat lijkt 

briefschrijver niet sfeerbevorderend voor de leerlingen van een basisschool en de overige 

gebruikers. Briefschrijver heeft dan ook bezwaar tegen de grootte van het IKC. 

 

Zie beantwoording onder 94 en toelichting onder A1 (locatiekeuze) en A2 (bestemmingsplan i.r.t. 

deeluitwerkingen). 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 
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BRIEFSCHRIJVER 7 

98. Briefschrijver is van mening dat het voorliggende plan verstrekkende gevolgen heeft voor 

mens en natuur. Een groot aantal bewoners wordt door het voorliggende plan beperkt in 

de beleving van hun woongenot. 

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze). Bij de locatiekeuze is de ruimtelijke inpassing in de 

omgeving (waaronder het woongenot) onderdeel geweest.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

99. Briefschrijver is van mening dat er betere locaties voorhanden zijn en stelt dat dat de 

gekozen locatie ongeschikt is voor het bouwen van een IKC.  

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

100. Volgens briefschrijver is de Bilderdijkstraat één van de drukste wegen van Doetinchem 

en kenmerkt zich door veel lawaai, gevaarlijke verkeerssituaties en luchtverontreiniging. 

Fijnstof uit verkeer kan astma veroorzaken bij opgroeiende kinderen omdat hun longen 

nog niet zijn volgroeid. Dit betekent dat kinderen bij de geplande locatie verblijven en 

spelen in een ongezonde omgeving. School moet een gezonde plek zijn, niet een plek waar 

kinderen ziek worden. Het Longfonds roept gemeenten met klem op om een nieuwe 

school niet naast een drukke verkeersweg te bouwen. 

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn diverse wettelijke onderzoeken uitgevoerd. Uit die 

onderzoeken blijkt dat het IKC gerealiseerd kan worden binnen alle wettelijk bepaalde normen. 

Ook het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

101. Briefschrijver geeft aan dat driekwart van de kinderen de gevaarlijke Bilderdijkstraat 

moet oversteken om op school te komen.  

 

Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan irt deeluitwerkingen) en A5 (uitwerking openbare 

ruimte). Ter aanvulling daarop: Ook het aanpassen van de oversteek van de Bilderdijkstraat 

maakt onderdeel uit van het inrichtingsplan openbare ruimte.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

102. Een school hoort volgens briefschrijver in een rustige groene omgeving te staan waar 

kinderen veilig naar toe kunnen fietsen en waar ze onder schooltijd niet afgeleid worden 

door verkeer, lawaai, bedrijvigheid enzovoorts. Briefschrijver reikt een aantal alternatieve 

locaties aan zoals de locatie OBS Overstegen en het voormalig schoolgebouw van het SAM 

onderwijs aan de Vondelstraat. Voor beide genoemde locaties geldt volgens briefschrijver 

dat maar een kwart van de kinderen de drukke Bilderdijkstraat hoeft over te steken. 
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Zie toelichting onder A2 (bestemmingsplan irt deeluitwerkingen) en A5 (uitwerking openbare 

ruimte).  

Ter aanvulling daarop: ‘Het oversteken’ van de Bilderdijkstraat is bij de locatiekeuze meegewogen.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

103. Briefschrijver geeft aan dat veel groen zal verdwijnen en dat er heel veel bomen gekapt 

zullen worden waaronder waardevolle bomen die vallen onder de ecologische 

hoofdstructuur. Dat is volgens briefschrijver alleen toegestaan indien er een groot 

maatschappelijk belang is gediend en er geen andere mogelijkheden zijn. Volgens 

briefschrijver is dat hier totaal niet aan de orde. Door de aanleg van de nieuwe weg wordt 

er een behoorlijk stuk van de waardevolle ecologische verbindingszone "De Knoop", 

onderdeel van Natuurpark Overstegen waar kwelwater opborrelt, opgeofferd. Deze 

kaalslag is in de ogen van briefschrijver onaanvaardbaar. 

 

Zie toelichting onder A2( bestemmingsplan i.r.t. deeluitwerkingen), A6 (uitwerking 

bomencompensatie en onderzoek robuuste groenverbinding), A9 (Flora en Fauna / Ecologie)en 

A10 (aanvullende onderzoeken).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

104. Briefschrijver geeft aan dat indien het IKC toch op voorgestelde plek verrijst, op zijn 

minst school Mariëndael bij de plannen betrokken zou moeten worden. De regiodirecteur 

van deze school, de heer Lindemulder, gaf in de beeldvormende raadsvergadering te 

kennen gepasseerd te zijn in deze en graag bij de plannen betrokken te willen worden. Op 

de huidige plek van Mariëndael kan de school ook gebouwd worden zodat de 

Bezelhorstweg in stand kan blijven. De subsidie van de provincie (1.3 miljoen euro) wordt 

in het voorliggende plan teniet gedaan door verplaatsing van de Bezelhorstweg en kan 

beter geïnvesteerd worden in een school waarin Mariëndael van meet af aan wordt 

geïntegreerd. Het nieuwe IKC moet volgens u een impuls geven aan de wijk. De barakken 

waarin Mariëndael thans is gehuisvest dragen hier niet toe bij. 

 

Mariëndael heeft bij de beeldvormende raad in februari ingesproken. Dat wekte mogelijk de 

indruk dat zij niet eerder geïnformeerd zouden zijn of betrokken zouden zijn geweest. Dit is 

echter niet het geval. In het voortraject zijn gesprekken met Mariëndael gevoerd. Directe 

participatie in het IKC is destijds afgehouden. De contacten lopen nog steeds, mede in verband 

met flexibel/modulair bouwen en de kansen voor toekomstige ontwikkelingen.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

105. Briefschrijver is van mening dat het voorliggende plan beter niet uitgevoerd kan worden 

en er een beter plan mogelijk is. Briefschrijver geeft aan dat de gemeente zich derhalve zou 

moeten beraden op een betere locatie. 

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze).  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  
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106. Briefschrijver stelt dat het ter inzage gelegde ontwerp voorziet in een ingrijpende 

wijziging van de infrastructuur rond het plangebied. Volgens briefschrijver moeten voor het 

bouwplan en de alternatieve bereikbaarheid van het plangebied en de omliggende wijken 

enorme aantallen gezonde en waardevolle bomen worden geveld. Daarbij is niet 

onderzocht wat de invloed van het plan is op de functie van in en om het plangebied 

aanwezige groenzones zoals het natuurpark Overstegen welke binnen het gemeentelijk 

beleid (kenbaar uit onder meer de Evaluatie Natuurpark Overstegen 1996-2006 en de 

Structuurnota 2035) een functie van lokale ecologische verbindingszone hebben. 

Briefschrijver is van mening dat het feit dat het plangebied niet ingrijpt op de EHS of een 

Natura-2000 gebied, geen reden is om het bestaande gemeentelijke natuurbeleid niet bij de 

af te wegen belangen te betrekken. In de toelichting valt zelfs te lezen dat over een 

robuuste groenverbinding separate besluitvorming plaats zal vinden. Bij het vaststellen van 

dit besluit dient echter te worden onderzocht in hoeverre dit plan ingrijpt op dit 

onderdeel van het gemeentelijke beleid en dit al dan niet blijvend onmogelijk maakt. 

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze), A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste 

groenverbinding), A9 (Flora & Fauna / Ecologie) en A10 (aanvullende onderzoeken) 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

 

107. Briefschrijver geeft aan dat zijn cliënten eerder dit jaar bij de raad bezwaar aangetekend 

hebben tegen het besluit van 26 januari 2015. Bij dat besluit is onder meer bepaald dat 

vooromschreven weg aan de openbaarheid wordt onttrokken. Cliënten zijn per brief 

geïnformeerd door het gemeentebestuur dat het gemeentebestuur het bezwaarschrift niet 

in behandeling kan nemen en voorts dat tegen van het bestemmingsplan wel bezwaar kan 

worden aangetekend, nadat het door uw raad is vastgesteld. Afgezien van het feit dat tegen 

het vaststellen van het bestemmingsplan louter beroep kan worden aangetekend, onder de 

voorwaarde dat tijdig een zienswijze naar voren is gebracht, is de mededeling dat het 

gemeentebestuur het bezwaarschrift niet in behandeling kan nemen niet onjuist, maar dat 

laat onverlet dat door uw raad daarop wel een besluit moet worden genomen, voor het 

deel van het bezwaar dat zich richt op het onttrekkingbesluit en wel nadat de indieners van 

het bezwaar daarover zijn gehoord. Cliënten zien de uitnodiging voor deze mondelinge 

behandeling van hun bezwaar tegen het onttrekkingbesluit dan ook graag tegemoet. 

Cliënten overwegen de gemeente in gebreke te stellen vanwege het niet tijdig nemen van 

een besluit op het bezwaar. 

 

Met briefschrijver is contact geweest of de uitnodiging voor een mondelinge toelichting van deze 

zienswijze ook voor het bestemmingsplan is bedoeld. Briefschrijver heeft aangegeven dat er geen 

behoefte is om gehoord te worden inzake het bestemmingsplan maar dat dit puur geldt voor het 

onttrekkingsbesluit.  

 

Ten aanzien van het onttrekkingsbesluit wordt verwezen naar de toelichting onder A8.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  
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108. Cliënten van briefschrijver zijn teleurgesteld over de wijze waarop zij bij de 

besluitvorming betrokken zijn. Onder het kopje inspraak wordt daarvan summier verslag 

gedaan, maar van een met waarborgen omklede inspraakprocedure, waarvan een 

inspraakverslag met daarin de gemotiveerde reactie van het gemeentebestuur op de 

inspraakreacties is geen sprake geweest. Cliënten zijn aldus een gelegenheid om de dialoog 

te verdiepen onthouden, nu geen sprake is van een aan hen gerichte reactie op hun 

aanvankelijke inbreng, waar zij dan in hun zienswijze op kunnen reageren.  

 

Zie beantwoording van zienswijze 31.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

109. Briefschrijver stelt dat blijkt dat de voorbereiding van het voorliggende plan 

onvoldoende zorgvuldig is geweest omdat aan het einde van het proces is gebleken dat ten 

onrechte is aangenomen dat Groot-Klimmendaal niet bij de planvorming wenst te worden 

betrokken. 

 

Zie beantwoording van zienswijze 104.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

110. Briefschrijver stelt dat het opheffen van de Bezelhorstweg ter hoogte van zwembad 

totaal onnodig is, indien het IKC op een betere locatie wordt gesitueerd. Briefschrijver 

doet daar een aantal suggesties voor. Door een andere locatie te kiezen kan Natuurpark 

Overstegen (ecologische verbindingszone) blijven bestaan en kunnen de ruim 120 te 

kappen bomen behouden blijven. 

 

Zie toelichting onder A1 (locatiekeuze), A6 (uitwerking bomencompensatie en onderzoek robuuste 

groenverbinding) en A9 (Flora & Fauna / Ecologie).  

 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

 

 

 

Conclusie zienswijzen 

Geen van de ingebrachte zienswijzen hebben tot een aanpassing van het bestemmingsplan 

geleid.  
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DEEL C 

 

Bijlagen - inhoudsopgave 

 

1. Uitwerking bouwplan (vastgesteld door b&w d.d. 17 november 2015); 

a. Uitwerking bouwplan exterieur 1 

b. Uitwerking bouwplan exterieur 2 

c. Uitwerking bouwplan plattegrond begane grond 

d. Uitwerking bouwplan plattegrond 1e verdieping 

 

2. Inrichtingsplan Openbare Ruimte (vastgesteld door b&w d.d. 24 november 2015);  

a. IPOR 

b. IPOR met luchtfoto als ondergrond 

c. IPOR uitsnede ‘knip’ 

d. IPOR uitsnede ‘oversteek’ 

 

3. Groencompensatieplan (besloten om als uitgangspunt te hanteren voor de 

groencompensatie door b&w d.d. 10 november 2015); 

 

4. Verslag hoorzitting 29 september 2015 (anoniem); 

 

5. Aanvullende bomen effect analyse (Anders Boomtechnisch Advies, d.d. 20 november 2015, 

ABT/2015/015-055). 
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Bijlage 1a 

Uitwerking bouwplan - exterieur 1 
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Bijlage 1b 

Uitwerking bouwplan - exterieur 2 
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Bijlage 1c 

Uitwerking bouwplan - plattegrond begane grond 
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Bijlage 1d 

Uitwerking bouwplan - plattegrond 1e verdieping 
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Bijlage 2a 

IPOR 
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Bijlage 2b 

IPOR – met luchtfoto als ondergrond 
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Bijlage 2c 

IPOR – uitsnede ‘knip’ 
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Bijlage 2d 

IPOR – uitsnede ‘oversteek’ 
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Bijlage 3  

Groencompensatieplan  
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Bijlage 4 

Verslag hoorzitting 29 september 2015 (anoniem); 

 



 

 

Ontwerpbestemmingsplan Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw 

IKC-noord)  
 

zitting voor indieners zienswijzen 

in het stadhuis van Doetinchem op 29 september 2015  

 

Aanwezig: 

Gemeente:      

Karin Teunissen (voorzitter) 

Berno Stokman 

Menno Baten (verslaglegging) 

 

Indieners zienswijzen:    

Mevr. Matser 

Mevr. Jager 

De heer Langenhoff 

 

De voorzitter opent de zitting en legt uit dat de zitting is bedoeld om indieners van zienswijzen 

de gelegenheid te bieden een mondeling toelichting te geven op de ingediende zienswijzen. Er 

mogen geen nieuwe argumenten worden ingebracht. Na een voorstelronde krijgen de 

indieners van zienswijzen het woord. 

 

Mevrouw Matser, mevrouw Jager en de heer Langenhoff geven aan dat ze niet direct in de 

buurt wonen van de beoogde locatie voor het IKC, maar dat zij geschrokken zijn van het 

voorliggende, in hun ogen, absurde plan. 

Zij zien dat er een hele nieuwe school op een bestaande weg gebouwd gaat worden, dat er 

daardoor een nieuwe weg elders nodig is en dat er veel bomen gekapt gaan worden. Had de 

nieuwe school niet binnen het bestaande raamwerk gerealiseerd kunnen worden? Daarnaast 

staan er veel schoolgebouwen in de buurt leeg. Als voorbeeld noemen zij de Vondelstraat. 

 

Berno Stokman ligt toe hoe de locatiekeuze tot stand is gekomen. 

 

De indieners van de zienswijze hebben moeite met de bouw van een grote nieuwe school, 

maar hun grootste probleem is de kaalslag in de omgeving. Bomen hebben waarde vanwege 

hun schaduw en in relatie tot fijnstof problematiek. De gemeente rommelt in hun ogen met 

het bomenbestand. Bij alle projecten krijgt de auto altijd voorrang op fietsers/voetgangers en 

het aanwezige groen. Zij vragen zich af of dit bij het IKC niet anders opgelost had kunnen 

worden.  

 

Berno Stokman ligt toe dat het voorliggende bestemmingsplan het planologisch kader is voor 

de nieuwbouw en dat een selectieprocedure doorlopen wordt om een aannemer te 

selecteren. Ten behoeve van die procedure is een selectiedocument opgesteld waarin diverse 

uitgangspunten en toetscriteria zijn benoemd. Het doel is een aannemer te selecteren die het 

beste plan presenteert, uitgaande van de geformuleerde uitgangspunten en toetscriteria. Het 

zo veel als mogelijk behouden van (bijzondere) bomen maakt daar onderdeel van uit. Om de 

aanwezigheid van de bomen voor aannemers inzichtelijk te maken, is een boom effect analyse 

uitgevoerd en bij de stukken gevoegd.  

 



 

 

De heer Langenhoff leest in het bestemmingsplan dat het gebouw zichtbaar moet blijven. Hij 

vraagt zich af of de nieuwe school ‘een paradepaardje’ van de wethouder is. De wijze van 

formuleren doet vermoeden van wel.  

 

De heer Langenhoff geeft verder aan dat het halen en brengen in zijn ogen gevaarlijke situaties 

oplevert. Ook het oversteken van de Bilderdijkstraat is in zijn ogen gevaarlijk.  

 

Berno Stokman geeft aan dat budget beschikbaar is gesteld om het halen en brengen op een 

veilige manier vorm te geven. Dat wordt met behulp van deskundigen uitgewerkt in het IPOR. 

Ook is er budget beschikbaar om de oversteek van de Bilderdijkstraat, die overigens aan alle 

normen voldoet, te verbeteren. De uitwerking daarvan vindt in overleg met de 

klankbordgroep plaats.  

 

De indieners van de zienswijze vragen zich af of zo’n groot nieuw gebouw wel nodig is. Is er 

rekening gehouden met de bevolkingskrimp? Zij vinden een school met 300 – 450 veel te 

groot. In hun ogen is een dergelijke grote school ook niet in het belang van de leerlingen zelf.  

Mevrouw Matser geeft aan het nut van een nieuw multifunctioneel gebouw niet te snappen. 

 

Berno Stokman ligt toe welke beleidslijnen en onderzoeken aan de beoogde nieuwbouw (en 

gewenste toekomstige wijkvoorzieningen) ten grondslag liggen. Daarbij is gebruik gemaakt van 

leerlingprognoses. De deelnemende schoolbesturen zien in de voorgestelde grootte overigens 

geen reden om niet mee te doen. 

Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst 

met bijvoorbeeld de Bezell Inn. 

 

Mevrouw Matser geeft aan dat de nieuwbouw van de school en alles wat daar bij hoort, veel 

geld kost. Zij is van mening dat dit ook anders besteed zou kunnen worden, bijvoorbeeld aan 

ouderen. Ouderen worden nu financieel gekort.  

 

Mevrouw Matser geeft aan dat zij uit ervaring weet dat een combinatie van ‘gewone scholen’ 

met een school als ‘Mariëndael’ niet zal gaan lukken.  

 

De heer Langenhoff geeft aan dat in het verleden plannen in Doetinchem via ‘list en bedrog’ tot 

stand zijn gekomen. Hij geeft aan geen vertrouwen in de gemeente te hebben en ziet dat ook 

in dit project terug. 

 

Mevrouw Matser geeft aan dat zij zich totaal niet gehoord voelt door de gemeenteraad. Ook 

haar partij heeft vóór de nu voorliggende locatie gestemd. Mevrouw Jager sluit zich daar bij 

aan.  

 

De voorzitter vat de hoorzitting samen. De zienswijze van de indieners richt zich met name 

op: 

- Hun zorg en frustratie over het te verwijderen groen, waaronder mogelijk bijzondere 

bomen. De auto krijgt voorrang op natuur. 

- De voorgestelde grootte van het gebouw; 

- Het wantrouwen jegens gemeente; Daarbij hebben de indieners hebben het gevoel dat 

inspraak geen inspraak is. 

De indieners van de zienswijzen geven aan dat deze hoofdlijn klopt.  

 

De voorzitter schetst het vervolgtraject voor dit bestemmingsplan. De verwachting is dat de 

gemeenteraad het bestemmingsplan op 3 december (beeldvormende raad) en 17 december 



 

 

(besluitvormende raad) zal behandelen. Alle indieners van een zienswijze krijgen een 

uitnodigen van de griffie om bij de beeldvormende raad aanwezig te zijn en eventueel in te 

spreken. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit daarmee de hoorzitting. 
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Bijlage 5 

Aanvullende bomen effect analyse (Anders Boomtechnisch 

Advies, d.d. 20 november 2015, ABT/2015/015-055). 



 

 

 

BOMEN EFFECT ANALYSE DEFINITIEF ONTWERP; 

IKC-NOORD TE DOETINCHEM 
 
 

GEMEENTE DOETINCHEM 

AFDELING REALISATIE 

 
 
 

 
Foto 1, Onder eik 201 zijn parkeerplaatsen gepland 
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1.  Inleiding 
 

 
Direct tegen en rond het bestaande sportcentrum Rozengaarde en de school 
Mariëndael worden nieuwbouwplannen ontwikkeld. De nieuw te ontwikkelen locatie ligt 
aan de Bezelhorst, de Marsmanstraat en de Bilderdijkstraat te Doetinchem. 
 
In het plangebied staan een groot aantal bomen en boomgroepen die binnen of vlak bij 
de plangrens staan. Het plan begint meer en meer het stadium van definitief ontwerp te 
bereiken. Mede ten behoeve van de bewonersbijeenkomst op donderdagavond 19 
november 2015 is het ontwerp op tekeningnummer IB0206-002, d.d. 22 oktober 2015 
getoetst. Hierbij zijn in overleg een aantal bomen en boomgroepen benoemd, die 
mogelijkerwijs toch behouden kunnen worden, ondanks dat ze nu nog als te kappen 
staan aangegeven. 
 
De gemeente Doetinchem wil onderzocht zien of de betreffende bomen te handhaven, 
te verplanten of (financieel) te compenseren zijn. 
 

 
Figuur 1, De omkadering van het plangebied, conform aangeleverde informatie 2 november 2015 
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In dit rapport is de actualisatie van het bestemmingsplan en de inrichting van de 
openbare ruimte met de datum mei 2015 onderzocht en beschreven. Extra detail 
daarbij is dat sinds 1 juni 2015 de kapvergunningsgrens voor gemeentelijke bomen 
ligt bij 60 cm (diameter 19 cm) omtrek in plaats van 120 cm. 
 
De onderzoeksvraag, die aan ANDE(R)S Boomtechnisch Advies is voorgelegd, luidt: 
“Onderzoek de bomen in de nabijheid van het plangebied. Op welke manier is 
een duurzaam behoud te realiseren. Taxeer de Bijzondere en Waardevolle 
bomen” 
 

        
Foto 2, Bilderdijkstraat, entree, 73 en 76  Foto 3, Bezelhorstweg nieuw trottoir en fietspad, 2 t/m 4 

 
De bomen zijn op 14 en 20 januari, 16 mei 2014, 27 mei en 16 november 2015 
boven- en deels ondergronds onderzocht. Bomen met een omtrek dunner dan 45 cm 
(diameter 14 cm) zijn in het onderzoek niet opgenomen, tenzij zij in de aangeleverde 
data van de gemeente ingemeten waren.  
 
In het tweede hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In 
respectievelijk hoofdstuk 3 en 4 zijn conclusies, adviezen en randvoorwaarden 
opgenomen. De monetaire boomwaarde is in hoofdstuk 5 bepaald.  
 
In de bijlagen bevinden zich de situatiekaart met boomnummers, de inspectielijst en 
de bomenstatus en de taxatieformulieren. 
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2.  Onderzoeksresultaten  
 
 

2.1  Locatie onderzochte bomen  
De bomen langs de Bilderdijkstraat staan in zeer brede grasberm. De overig 
beoordeelde bomen staan in een (zeer) brede plantstrook, gazon of houtsingel, vaak 
met onderbegroeiing van struiken en kruiden. 
Ten aanzien van deze specifieke Bomen Effect Analyse, waarin het ontwerp getoetst 
wordt welke bomen in de randzone van het ontwerp mogelijkerwijze toch behouden 
kunnen worden, zijn de volgende bomen nader beoordeeld en beschreven: 

 Zomereiken 1 t/m 4; 

 Amerikaanse eik 28; 

 Zomereiken 73 en 76; 

 Es 104 en Haagbeuk 105; 

 Zomereiken 201 t/m 203; 

 Zomereiken 1001 en 1008. 
 

   
Foto 4, Eik 28, toekomstig speelplein  Foto 5, Boom 1 naast de parkeerplaatsen.  

 
 

2.2  Visuele inspectie  
Op 14 en 20 januari, 16 mei 2014 en 27 mei en 16 november 2015 is het visuele 
onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de inspectie zijn opgenomen in bijlage 1.In 
hoofdstuk 3 worden de bomen individueel beoordeeld naar aanleiding van het huidig 
voorliggende plan “IB0206-002, d.d. 22 oktober 2015”.  
 
Bomen buiten de invloedssfeer en bomen met een diameter dunner dan 15 cm zijn in 
het onderzoek niet opgenomen, tenzij zij in de aangeleverde data van de gemeente 
ingemeten waren. In de gemeentelijke kapvergunning is de ondergrens gesteld op 19 
cm doorsnee. De niet opgenomen jonge bomen staan voornamelijk in de 
onderbegroeiing en zijn ook niet-verplantbaar. 
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2.3  Groeiplaatsonderzoek  
De onderzoeken hebben plaatsgevonden op een afstand van 0,5 tot 3 meter uit het 
hart van de stam. Uit vergelijking van de data blijkt dat alle bomen een homogene 
bodemopbouw, verdichting en bodemvochtigheid hebben. De beworteling varieert bij 
de diverse bomen.  
Op 16 november 2015 is specifiek bij de bomen 2 t/m 4, 73, 76 en 201. 
 

   
Foto 6, Sleuf eik 2                                      Foto 7, Sleuf eik 201 
  

Bodemprofiel 

Het profiel bestaat vanaf het maaiveld tot 120 cm-mv uit humusarm tot humusloos, 
matig grof zand. Deze laag is grijs tot lichtbruin gekleurd. Leem is niet aangetroffen. 
 

Beworteling  

De beworteling is redelijk oppervlakkig ontwikkeld. De beworteling bevindt zich 
voornamelijk in de bovenste 60 cm van het profiel. Het profiel is intensief beworteld.  
De gestelwortels (zware wortels voor onder andere de stabiliteit van de boom) zijn 
aangetroffen in de bovenste 10 cm van het profiel en in de laag 30 tot 50 cm min 
maaiveld. 
 

Indringingsweerstand 

Vanaf het maaiveld tot een diepte van 50 cm is een verdichting gemeten tussen de 2 
tot 3 MPa. De indringingsweerstand is gemeten bij veldvochtigheid met een 
penetrometer. 
 

Vochthuishouding 

Ten tijde van het onderzoek was het profiel (licht) vochtig tot een diepte van 120 cm. 
Er is geen grondwater aangetroffen. 
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3.  Conclusies en advies 
 
 

3.1  Conditie en kwaliteit 

Conditie 

Bij de uitgevoerde inspectie is de conditie van de bomen gekwalificeerd. Alle 
beoordeelde bomen hebben een voldoende goede conditie. 

Kwaliteit  

De bomen hebben een voldoende goede kwaliteit, mits zij gesnoeid worden, om aan 
de (toekomstige) doorrijhoogte te voldoen en het dode hout verwijderd is. 
 
 

3.2 Toekomstverwachting  
De levensverwachting van bomen is moeilijk te beoordelen. Het hangt af van allerlei 
(externe) factoren en blijft een inschatting.  
Onder de huidige omstandigheden hebben de bomen met een voldoende goede 
conditie een toekomstverwachting van minimaal 20 jaar; 
 
 

3.3 Verplantbaarheid 
Alle in deze Bomen Effect Analyse nader onderzochte bomen zijn als niet 
verplantbaar beoordeeld. Deze beoordeling is gebaseerd op een combinatie van 
boomsoort, grootte en zwaarte boom, standplaats, conditie en kluitopbouw. 
 
 

3.4 Status bomen 
Op de Doetinchemse Basiskaart Bomenstructuur zijn de bomen aan de 
Bilderdijkstraat, Bezelhorst- en de Rozengaardseweg opgenomen “Hoofdstructuur – 
toekomstig monumentaal” element J24 en J44. De eiken aan de Marsmanstraat zijn 
beoordeeld en opgenomen als “Nevenstructuur Toekomstig Monumentaal”. 
De overige bomen staan niet op de Basiskaart vermeld.  
 

 
Figuur 3, Uitsnede uit “Doetinchemse Basiskaart Bomenstructuur” 
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Alle bomen zijn beoordeeld conform de “Kapaanvraag Bomen” van de gemeente 
Doetinchem. Bomen met een stamdiameter van 19 cm of kleiner (stamomtrek 60 cm) 
en die niet binnen de Hoofdstructuur vallen zijn vergunnings- en compensatievrij. Zij 
zijn niet in deze tabel meegenomen.  
Op acht onderdelen zijn per boom punten toegekend, zoals deze in het systeem zijn 
opgenomen en omschreven. 
 
Aan de hand van deze puntentelling en de Basiskaart is vervolgens de status van de 
betreffende boom bepaald. Deze status staat in Bijlage 3 en in paragraaf 3.5 per 
boom vermeld. 
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3.5 Beoordeling bomen in relatie tot nieuwe situatie 
De opgenomen bomen zijn conform de criteria van de gemeente Doetinchem ingedeeld. 
De veranderingen rond de bomen zijn conform het aangeleverd plan IB0206-002, d.d. 22 oktober 2015 beoordeeld.  
Uit het onderzoek en de analyse blijkt dat de situatie in het voorgestelde plan bij de bomen als volgt zal veranderen: 

 

Nr Boomsoort latijn Conditie 
Stam-
diameter 

Veranderingen Status Uitgangspunten Vergunningsplichtig 

1 Quercus robur Redelijk 35 cm Strak tegen parkeerplaats Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

2 Quercus robur Goed 50 cm Paden op 1,5 m uit stam Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

3 Quercus robur Goed 45 cm Paden op 1,5 m uit stam Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

4 Quercus robur Goed 50 cm Paden op 1,5 m uit stam Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

28 Quercus rubra Goed 45 cm Speelplein? Gevel op 5 m uit stam Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

73 Quercus robur Goed 60 cm 
Toerit en kabels en leidingen op 1,5 
m uit stam 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

76 Quercus robur Goed 50 cm Toerit op 2 m uit stam Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

104 Fraxinus excelsior Redelijk 20 cm Paden op < 50 cm uit stam Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

105 Carpinus betulus Redelijk 25 cm Paden op < 50 cm uit stam Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

201 Quercus robur Goed 90 cm Parkeerplaats op < 50 cm uit stam Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

202 Quercus robur Goed 20 cm Parkeerplaats op < 75 cm uit stam Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

203 Quercus robur Goed 20 cm Parkeerplaats op < 75 cm uit stam Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1001 Quercus robur Goed 50 cm Uitbreiding groeiplaats, pad verlegd Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1008 Quercus robur Goed 45 cm Uitbreiding groeiplaats, pad verlegd Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 
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4  Adviezen en Randvoorwaarden 
 
 

4.1  Analyse nader onderzochte bomen  
4.1.1  Zomereik 1 

De eik staat momenteel in een groot plantvak, ingeplant met struiken. 
 
In de toekomstige situatie staat de boom direct op de insteek van parkeervakken. 
Hiermee kan de eik niet behouden worden. Om de eik reëel te behouden dienen twee 
parkeervakken opgeofferd te worden, zodat voldoende doorwortelbaar ruimte 
behouden blijft.  
Ook zal de eik gesnoeid moeten worden om de vereiste doorrijhoogte te verkrijgen. 
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4.1.2  Zomereiken 2 t/m 4 
De eiken staan momenteel in een brede groenstrook. 
 
In de toekomstige situatie wordt: 
1. een voet- en fietspad op 1,5 meter uit de stamvoet aangelegd.  
2. Ook is een kabeltracé gepland aan de andere zijde van de paden. 
 
Ad. 1. De aanleg van het voet- en fietspad is mogelijk indien de afstand van de 
stamvoeten en de opsluiting van de paden minimaal op 1,5 meter blijft. Dit dient op 
voorhand uitgezet te worden en gehandhaafd (Bomenwachter als toezichthouder) 
Om opdruk in de toekomst te voorkomen wordt geadviseerd om langs het fietspad 
een wortelwerend scherm aan te leggen. 
Ad. 2. Om te voorkomen dat in de toekomst tussen de paden en de bomen gegraven 
wordt, dient een kabelgoot aangelegd te worden. 
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4.1.3  Amerikaanse eik 28 
De Amerikaanse eik staat momenteel in een grasvlak. 
 
In de toekomstige situatie wordt onder de boom wellicht het schoolplein aangelegd. 
Daarnaast komt de gevel van de school op vijf meter uit de stam te staan. Voor de 
bouw is minimaal twee meter werkruimte nodig naast de gevel. Er blijft drie meter 
ruimte om te beschermen tussen de werkruimte en de eik.  
 
Om de gevel op te kunnen trekken en voor het opbouwen van steigers en dergelijke 
dient de eik gesnoeid te worden. Het innemen van de kroon aan de gebouw-zijde is 
goed mogelijk, omdat alleen dunne takken en twijgen in dit profiel aanwezig zijn. 
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4.1.4  Zomereiken 73 en 76 
De eiken staan momenteel in een brede grasstrook en vormen een duidelijke 
doorgaande structuur. 
 
In de toekomstige situatie wordt: 
1. Een toerit naar de parkeerplaats en een kabeltracé (gearceerd) op 1,5 meter uit 

de stamvoet van nr 73 aangelegd.  
2. Een toerit naar de parkeerplaats op 2 meter uit de stamvoet van nr 76 aangelegd. 
 
Ad. 1. De aanleg van de inrit is mogelijk indien de afstand van de stamvoet en de 
insteek van het kabeltracé minimaal op 1,5 meter blijft. Dit dient op voorhand uitgezet 
te worden en gehandhaafd (Bomenwachter als toezichthouder) Om opdruk van de 
rijweg en ingroei van het kabeltracé in de toekomst te voorkomen wordt geadviseerd 
om op de insteek van de kabelgoot (zijde bomen) een wortelwerend scherm aan te 
leggen. 
Ad. 2. De aanleg van de inrit is mogelijk indien de afstand van de stamvoet en de 
insteek van toerit minimaal op 1,5 meter blijft (afstand weg 2 meter min 0,5 meter 
voor opsluitbanden etc). Dit dient op voorhand uitgezet te worden en gehandhaafd 
(Bomenwachter als toezichthouder) Om opdruk van de rijweg in de toekomst te 
voorkomen wordt geadviseerd om op de insteek van de toerit (zijde bomen) een 
wortelwerend scherm aan te leggen. 
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4.1.5  Es 104 en Haagbeuk 105 
Beide bomen staan in een groenstrook tussen en onder diverse andere bomen en 
vormen daarmee een doorgaande structuur. Het betreft geen bomen, die zeer 
duidelijk aanwezig zijn. Het zijn onderstandige bomen.  
 
In de toekomstige situatie wordt een fiets- en voetpad aangelegd en tevens een 
kabeltracé (gearceerd) minder dan 0,5 meter uit de stamvoet. 
 
De aanleg van zowel de paden als het kabeltracé is niet mogelijk met handhaving van 
beide bomen. Beide bomen hebben een te kleine afstand tot het werkterrein om 
voldoende beworteling te behouden. 
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4.1.6  Zomereik 201 
De monumentale eik staat momenteel in een ruim plantvak met klimop. Het 
merendeel van de kroonprojectie is ingeplant met klimop. Slechts een klein deel van 
de kroon hangt boven de huidige parkeervakken. 
 
De eik staat in de groenstrook ingepland, maar de parkeervakken staan op minder 
dan 50 cm uit de stamvoet. Voor de aanleg van de parkeervakken vervalt circa 40% 
van de huidige beworteling en de doorwortelbare ruimte. Daarmee is de eik ten dode 
opgeschreven. Om de boom met haar uitstraling duurzaam te kunnen behouden is 
het van groot belang dat minimaal de huidige groeiplaats van de eik behouden blijft. 
Dit betekent dat van het huidig ontwerp minimaal zes vakken dienen te vervallen, zie 
rode kruizen. Daarmee zal de eik nog decennialang het aanzien van de omgeving 
(kunnen) dicteren. Geadviseerd wordt om langs de parkeervakken (rondom het 
groenvak) een wortelwerend scherm aan te leggen in verband met opdruk van 
verharding in de toekomst. 
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4.1.7  Zomereik 202 en 203 
De twee eiken staan momenteel in een doorgaande plantstrook met beplanting. Het 
merendeel van de kroonprojectie bevindt zich boven de rijweg en de parkeervakken.  
 
De eiken staan in de groenstrook ingepland, met parkeervakken op minder dan 75 
cm uit de stamvoet. Omdat voor de onder andere de opsluitbanden 50 cm extra 
ruimte nodig is, vervalt voor de aanleg van de parkeervakken circa 30% van de 
huidige beworteling. Dit weegt niet op tegen de extra doorwortelbare ruimte, die 
ontstaat door een andere positionering van de huidige parkeervakken.  
 
Daarmee zijn de eiken ten dode opgeschreven. Om de bomen duurzaam te kunnen 
behouden is het van belang dat per boom minimaal twee parkeervakken komen te 
vervallen.  
 
Geadviseerd wordt beide bomen te laten vervallen en deze te vervangen door een 
haag (bijvoorbeeld een beukenhaag) die de groenfunctie aan deze zijde van de straat 
overneemt. Eik 201 komt hiermee nog meer tot zijn recht (zichtfunctie) en de lindes 
aan de andere zijde van de straat vormen reeds een aantrekkelijke en duidelijke 
bomenstructuur. 
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4.1.8  Zomereiken 1001 en 1008 
De eiken staan momenteel in een open grond. 
 
In de toekomstige situatie wordt het trottoir van de bomen verplaatst, waardoor meer 
groeiruimte ontstaat. Wel wordt tussen het nieuwe trottoir en de bomen een 
kabeltracé (gearceerd) op twee meter uit de stamvoet aangelegd.  
 
Het verder van de bomen afleggen van het trottoir en het omvormen van de grond 
naar een grasveld is positief voor de bomen. De aanleg van het kabeltracé vormt 
geen probleem, mits de afstand van de stamvoet tot de insteek van het kabeltracé 
minimaal op 1,5 meter blijft. Dit dient op voorhand uitgezet te worden en gehandhaafd 
(Bomenwachter als toezichthouder) Om opdruk van de rijweg en ingroei van het 
kabeltracé in de toekomst te voorkomen wordt geadviseerd om op de insteek van de 
kabelgoot (zijde bomen) een wortelwerend scherm aan te leggen. 
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4.2  Algemene Randvoorwaarden voorafgaand aan het werk 
Ten aanzien van de te handhaven bomen: 

 Inspectie bomen en werkterrein in het kader van de Flora- en Faunawet. 

 Indien binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd 
wordt, gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en 
met het vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Het in het bestek opnemen van een schadebeding, waarbij de schade aan de 
bomen wordt berekend aan de hand van meest recente versie van “Richtlijnen 
NVTB” (te verkrijgen via www.boomtaxateur.nl) door een geregistreerd 
taxateur NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). 

 Bij de te handhaven bomen het plaatsen van een vast hek op de rand van het 
werkterrein of de kroonprojectie. Indien dit niet mogelijk is wordt 
stambescherming aangebracht rondom de stam.  

 Het verbieden van opslag van materiaal en rijden met materieel onder de 
bomen, op open delen van de groeiplaats.  

 Plannen van kabelgoten aan de rand van de verhardingen. 
 
 

4.3  Randvoorwaarden tijdens het werk 
 Inspectie bomen en werkterrein in het kader van de Flora- en Faunawet. 

 Het tijdens de werkzaamheden instellen van een (externe) Bomenwacht 
(European Tree Technician), wiens taak het is minimaal eens per week: 

o Controle van de plaatsing en constructie boombescherming. 
o Controle van afscherming blootliggende wortels. 
o Controle van de ontwikkeling van de bomen (bladmassa, groei). 
o Controle van de vochtvoorziening vanuit de bodem in droge periodes. 
o Controle op beschadigingen van stam, kroon en wortels. 
o Het regelmatig rapporteren van zijn/haar bevindingen en bij 

afwijkingen direct aan de opdrachtgever. 

 Wordt zware beworteling (dikker dan vijf cm doorsnee) aangetroffen bij het 
graven, moet deze beworteling vlak en correct afgezet worden. Dit dient met 
behulp van een zaag te gebeuren onder leiding van of door een deskundig 
boomverzorger en/of de Bomenwacht (European Treeworker, European 
Treetechnician).  

 Wordt binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd, 
gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en met 
het vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Bij de aanwezigheid van beworteling wordt de open sleuf aan de boomzijde 
afgedekt met bijv. kunststoffolie om uitdroging van de wortels te voorkomen. 

 Geen lozingen van (afval)water binnen de kroonprojectie van de bomen, ter 
voorkoming van wortelverstikking. 

  

http://www.boomtaxateur.nl/
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4.4  Randvoorwaarden terreininrichting na het werk 
 De aanwezige en aan te leggen kabels en leidingen worden in kabelgoten 

gelegd. Hierdoor wordt de bewortelde zone van de bomen beschermd. 

 Wordt binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd, 
gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en met 
het vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Het huidige maaiveld mag binnen de kroonprojectie niet bewerkt (frezen, 
spitten, ploegen etc.) worden om boomwortelschade te voorkomen.  

 De huidige, te handhaven onverharde delen binnen de kroonprojectie, moeten 
onverhard blijven in een toekomstig ontwerp. 

 Gebroken en gescheurde takken worden door een vakkundig boomverzorger 
(European Treeworker) gesnoeid. 

 Groeiplaatsverbetering; De groeiplaats van de te handhaven bomen wordt 
verbeterd met voedingspeilers (diameter 20 cm, gevuld met goede teelaarde 
tot 80 cm-mv) en belucht/geploft met schimmelgedomineerde humuscompost 
(zeer fijne fractie < 5 mm). Dit om verdichte en storende lagen, ontstaan door 
de bouwactiviteiten, op te heffen. 
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5  Taxatie monetaire boomwaarde 
 

5.1  Keuze Taxatiemethode 
De als “Waardevolle boom” opgenomen bomen zijn getaxeerd op hun monetaire 
boomwaarde. Het betreft de volgende bomen: 

Boomnr 
Boomsoort 
latijn 

Conditie 
Stam-
diameter 

Verandering 
Status Uitgangspunten Vergunningsplichtig 

73 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 

Toerit en 
kabels en 
leidingen op 
1,5 m uit stam 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

76 
Quercus 
robur 

Goed 50 cm 
Toerit op 2 m 
uit stam 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

201 
Quercus 
robur 

Goed 90 cm 
Parkeerplaats 
op < 75 cm uit 
stam 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

 
Voor het bepalen van de monetaire waarde van bomen bestaan in beginsel drie 
taxatiemethoden, te weten: 

 De marktwaarde c.q. handelswaarde; 

 De vervangingswaarde; 

 Het ‘rekenmodel boomwaarde’ . 
 
Ten aanzien van het object is geen sprake van een primair economische 
gebruiksfunctie. Vaststelling van de marktwaarde is niet van toepassing.  
Deze bomen kunnen boom- en beheertechnisch gehandhaafd worden en kunnen ook 
niet worden vervangen. De vervangingswaarde is niet van toepassing. 
Daarom moet de schade in dit geval vastgesteld worden met behulp van het 
“rekenmodel boomwaarde”.  
 
Het ‘rekenmodel boomwaarde’ is gebaseerd op de theoretische kosten die gemaakt 
moeten worden om de betrokken boom op dezelfde locatie te vervangen door een 
gelijkwaardig exemplaar. Deze kosten worden berekend door uit te gaan van het 
(her)planten van één boom, plus de kosten voor beheer en onderhoud tot de 
betreffende boom in vergelijkbare mate de functie vervult van de beschadigde boom. 
Eventueel verhoogde beheerkosten worden in de toelichting gespecificeerd. 
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5.2  Monetaire boomwaarde 
De monetaire boomwaarde is als volgt getaxeerd, zie voor een verdere uitwerking bijlage 4. 
 
 
 

 
Tabel 2, Getaxeerde monetaire boomwaarde  

Monetaire boomwaarde

Gemeente : Doetinchem Datum : '27 mei 2015

Plaats : Doetinchem Opnemer : Harold Schoenmakers

Project : Sportcentrum Rozengaarde ANDE(R)S Boomtechnisch Advies

Boom-

nr

Boomsoort Conditie Huidige 

leeftijd

Toekomst-

verwachting

Soorts-

klasse

Functie Aanplant Functie-

vervulling

Monetaire 

boomwaarde

73 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

76 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

201 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

TOTAAL : € 70.110
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5.3  Verantwoording 
      

Dit taxatierapport is gemaakt door een geregistreerd boomtaxateur, aangesloten bij 
de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).  
Het registratienummer van deze taxatie is 044-015-010. 
 
Voor prijzen is gebruik gemaakt van de Richtlijnen NVTB, versie 2013. 
In het geval van verschil van mening over dit taxatierapport tussen de taxateur en zijn 
opdrachtgever, kan de laatste een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur van de 
NVTB om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van de NVTB. Aan 
de behandeling van een geschil zijn kosten verbonden.  
 
 
 Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen  
P/A Postbus 1010  
3990 CA Houten  
Tel. : 030 - 635 53 00 
Fax : 030 - 659 56 55 
E-mail: info@boomtaxateur.nl  
Website: www.boomtaxateur.nl  

 

mailto:info@boomtaxateur.nl
http://www.boomtaxateur.nl/
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Bijlage 1 Situatiekaart met Boomnummers 
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Bijlage 2 Visuele inspectie 
 

  

Visuele inspectie                     

                          

Gemeente : Doetinchem       Datum : 14 en 20 januari (nrs 1-220) en 27 mei 2015 (nrs 1000-
1027) 

  

Plaats : Doetinchem         Opnemer : Harold Schoenmakers         

Project : Sportcentrum Rozengaarde en 
Mariëndaelschool 

              ANDE(R)S Boomtechnisch 
Advies 

  
                          

Boom Locatie Boomsoort Conditie Stam- Hoogte Door- Kroon- Kroon Stam Wortel- Verplant- Opmerkingen 

nr       diameter   rijhoogte projectie (Structuur) (Kwaliteit) aanlopen baar  

1 
Bezelhorstweg / Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Redelijk 35 cm 12 meter 4,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 

 

2 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 50 cm 16 meter 4,5 meter 10 meter Goed Goed Goed Nee 
 

3 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 45 cm 16 meter 4,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
 

4 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 50 cm 16 meter 4,5 meter 10 meter Goed Goed Goed Nee 
 

28 Bezelhorstweg Quercus rubra Goed 45 cm 18 meter 4,5 meter 7 meter Zwaar dood hout Goed Goed Nee 
 

73 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter Licht dood hout Goed Goed Nee 
 

76 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 50 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter Licht dood hout Goed Goed Nee 
 

104 Mariëndael 
Fraxinus 
excelsior 

Redelijk 20 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
 

105 Mariëndael 
Carpinus 
betulus 

Redelijk 25 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
 

201 
Bezelhorstweg / Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 90 cm 18 meter 4,5 meter 16 meter Goed Goed Goed Nee 
 

202 
Bezelhorstweg / Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 20 cm 15 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
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203 
Bezelhorstweg / Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 20 cm 15 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
 

1001 Marsmanstraat Quercus robur Goed 50 cm 20 meter 5 meter 10 meter Licht dood hout Goed 
Opdrukken 
verharding 

Nee  

1008 Marsmanstraat Quercus robur Goed 45 cm 20 meter 5 meter 10 meter Licht dood hout Goed Goed Nee  
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Bijlage 3 Status Bomen 
 

Nr 
1. Plaats in 
ruimtelijke 
structuur 

  

2. Plaats 
in 
ecologisc
he 
structuur 

  
3. 
Zichtbaarh
eid 

  

4. 
Omvang 
en/of 
leeftijd 

  
5. 
Cultuurhistorisc
he waarde 

  
6. 
Dendrologisc
he waarde 

  

7. 
Educatie
ve 
waarde 

  

8. 
Toekom
st 
waarde 

  
TOTAA

L 
Status 

Uitgangspunt
en 

Vergunningsplic
htig 

1 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
10 - 20 
jaar 

1
0 

50 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

2 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

3 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

4 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

28 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 
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73 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardev
ol 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

76 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

104 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
< 10 
jaar 

0 40 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

105 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
< 10 
jaar 

0 40 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

201 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

grote/ou
de boom 
(dan wel 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g) 

1
5 

niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

70 
Waardev
ol 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

202 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 
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203 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

100
1 

staat in 
nevenstructu
ur 

1
0 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

50 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

100
8 

staat in 
nevenstructu
ur 

1
0 

onderdeel 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

1
5 

geen 
grote/ou
de boom 
t.o.v. 
soort of 
omgevin
g 

0 niet van belang 0 geen 0 
niet 
bijzonder 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

50 
Waardev
ol 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 
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Bijlage 4 Taxatieformulieren 
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