
IKC Noord.  

Ziet u door de bomen het bos nog? Wij, de BSA en de MWOIJ niet om eerlijk te zijn. Wat we wel 

constateren is dat er in het nieuwste voorstel van het college aan de raad nauwelijks iets is gewijzigd 

en dat er heel veel, veel te veel bomen en natuur moeten verdwijnen. Bovendien is het 

collegevoorstel slecht voor de verkeersveiligheid van de verschillende verkeersdeelnemers, er wordt 

een belangrijke doorgaande weg onttrokken aan het verkeer. 

Dat er een IKC moet komen met kansen voor onderwijs, wijk- en buurtwerk staat niet ter discussie. 

Na de beeldvormende raad van 13 november is een lijvig rapport gemaakt waarin ook een aantal 

nieuwe locatievarianten werden beoordeeld. Het rapport beschrijft de voor- en nadelen van de 

varianten aan de hand van de vier belangrijkste criteria. De BSA en de MWOIJ zien geen enkel heil in 

het voorstel van het college en dringen er bij de raad op aan met een amendement te voorkómen 

dat de voorkeursvariant 3a+ wordt aangenomen. Daar zijn veel valide argumenten voor. Graag leg ik 

de in onze ogen belangrijkste aan u voor. Ik leg daarbij ook een link met de tabel op bladzijde 4 van 

het laatste voorstel aan de raad. Hierin krijgen alle varianten een waardering in punten voor elke van 

de afwegingscriteria, maar wij constateren dat de vertaling van de voor- en nadelen naar de 

puntenwaardering in de tabel niet juist is. Opmerkelijk vinden we ook dat er voor het nieuwe rapport 

geen enkel nieuw onderzoek is gedaan terwijl de noodzaak voor een juiste afweging wel aanwezig is. 

De in het verleden gepleegde onderzoeken zijn gedaan met het oog op de toen beoogde locatie voor 

het IKC. De gevolgen voor milieu, veiligheid, verkeer, flora en fauna in relatie tot de nieuwe 

locatievarianten zijn hiermee slechts indicatief te onderbouwen en dus is er geen sprake van een 

deugdelijke en objectief onderbouwde rapportage en conclusie.   

In het nieuwe raadsvoorstel worden de vier belangrijkste afwegingscriteria en kaders nog eens 

genoemd 

- Ambities voor IKC en kansen voor verbinding 

- Verkeer(veiligheid) en parkeren 

- Milieu, natuur, flora en fauna 

- Stedenbouwkundige kwaliteit 

Ambities en kansen voor verbinding. 

Er wordt eigenlijk alleen maar vastgehouden aan een warme en zelfs fysieke verbinding. Toch ligt dat 

niet besloten in de opdracht van de raad: “aan of in de nabijheid van Rozengaarde”. Het zoekgebied 

is niet voor niets uitgebreid tot en met de sportvelden en de huidige locatie van Mariendael. De na te 

streven ambities en verbindingen voor scholen (voorlopig doen nog maar 2 van de 6 scholen mee) en 

wijk-/buurtwerk zijn op veel meer locaties te realiseren.  Vanuit de lucht gezien voldoen alle 

varianten aan de oorspronkelijke criteria (o.a. centraal tussen de wijken, dichtbij andere 

voorzieningen) en zouden die als gelijkwaardig moeten worden beoordeeld. Variant 5 en 5a worden 

door het college zelfs genoemd als meest reële alternatief. Toch gebeurt dat niet en krijgen ze op dit 

aspect minder punten.  

Verkeer en veiligheid.  

Variant 3a+ met een ontsluitingsweg zou volgens het rapport de verkeersintensiteit het beste 

spreiden, fiets en autoverkeer veilig scheiden, en het beste scoren op parkeren en ontsluiting. Het 



verkeer zou niet toenemen op de Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg omdat het verkeer via 

de nieuwe weg wordt geleid. In hetzelfde rapport staat echter ook dat de wegen wel veel extra 

verkeer krijgen. Behalve deze tegenstrijdige informatie zijn het allemaal aannames, op basis van een 

computermodel met oude data en een gedateerd onderzoek. Het spreiden van verkeer gaat alleen 

op voor de fietsers naar het IKC gebouw, ook de beoogde VRI is alleen voorzien voor het fietsen over 

de Bilderdijkstraat. Veel veiliger is een complete VRI voor alle verkeer (fiets, voetganger, 

gemotoriseerd verkeer) op deze kruising. De te onttrekken weg zal in het op te stellen 

bestemmingsplan moeten worden gecompenseerd door een gelijkwaardige weg. De functies die de 

weg nu heeft voor auto, fiets, bromfiets, voetganger, bus en vrachtverkeer moeten in de nieuwe 

situatie aanwezig blijven. De nieuwe ontsluitingsweg (met een ander profiel) is daar niet op 

berekend. De aansluitingen op de Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg gaan voor onveilige situaties 

zorgen voor fietsers die gebruik maken van deze nevenfietsroutes. De aanleg van een fietspad tussen 

IKC en Mariendael is ook nog volstrekt onduidelijk. Niet alleen kinderen voor het IKC moeten hier 

gebruik van gaan maken. De te onttrekken weg is onder meer een belangrijke fietsroute door 

Doetinchem. De aansluiting op de Bilderdijkstraat is zeer onlogisch met enkele bochten. Ook de 

huidige voetpaden zien we nergens terug. Zoals in het voorstel staat: er zijn nog verdiepende studies 

noodzakelijk. Bij een zo belangrijke keuze als nu gemaakt moet worden moeten deze aspecten 

volledig en vooraf in de planvorming zijn meegenomen. Dat ga je niet achteraf nog eens bepalen. De 

variant 3a+ wordt op al deze aspecten dus onterecht te hoog gewaardeerd en andere varianten 

onterecht te laag. In het voorstel is overigens ook nog geen rekening gehouden met de extra 

investering van € 950.000 euro voor de ontsluiting, en de grondaankoop voor de weg over de 

ligweide is ook nog niet meegenomen.  

Parkeren en halen/brengen kan in meerdere varianten goed worden opgelost en ingepast. Ook voor 

dit aspect vinden wij de waardering discutabel. Dat er voor de variant 3a+ ca. 30-40 extra 

parkeerplaatsen zullen verdwijnen door de doorgetrokken ontsluitingsweg over de huidige 

parkeerplaats is in het voorstel en rapport nog buiten beschouwing gelaten.  

Milieu. 

In het rapport en voorstel wordt nauwelijks openlijk aandacht besteed aan de gezondheid en 

leefbaarheid voor kinderen en omwonenden. Wellicht dat deze onderwerpen onder het onderwerp 

milieu vallen? De Omgevingswet is gericht op bereiken/instandhouden van een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving (o.a. kwaliteit buitenlucht (deposities) , geluid). Variant 3a+ scoort op dit punt 

matig tot slecht. Het groen verdwijnt massaal, de verkeersintensiteit neemt toe met meer geluid en 

emissies als gevolg, de ligweide van het zwembad wordt onbruikbaar. Het is duidelijk dat variant 7, 

sportvelden, veel meer kansen biedt voor het milieu dan nu worden toegekend in de tabel. 

Natuur, flora en fauna. 

De gevolgen van variant 3a+ voor natuur en bomen worden volstrekt onderschat. In de omgeving van 

Rozengaarde bevinden zich populaties vleermuizen (winter en zomerverblijfplaatsen) die gebruik 

maken van de bomen als vliegroutes  en als foerageergebied. Hier is ondanks mijn oproep daartoe 

nog steeds geen (wettelijk verplicht) onderzoek naar gedaan, alleen een quick scan. Het 

locatierapport stelt dat dit een aandachtspunt is (behoud bomenlaan of herplant), maar dit is niet 

verwerkt in de punten voor “flora en fauna”. Voor variant 3a+ moeten uiteindelijk naar verwachting 

meer dan 75 bomen verdwijnen. Deze zijn deels kapvergunning plichtig, als waardevol tot zeer 



waardevol bestempeld en behoren tot de te behouden en versterken groene structuren van de 

gemeente. Los van de vraag hoe je dit fysiek weet te compenseren op de beoogde locatie (is in 

geheel niet duidelijk gemaakt) is de financiële waardering en compensatie ook aantoonbaar onjuist 

en veel te laag ingeschat.  Door de beoogde ontsluitingsweg wordt ook de unieke kwelwaterbron 

achter het zwembad in de Knoop ernstig aangetast en daarmee de hoge natuurwaarden in de rest 

van het gebied teniet gedaan. Deze moeten en kunnen alleen met speciale voorzieningen worden 

behouden. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk maar kennelijk niet gebudgetteerd en niet 

gewaardeerd in de tabel.  

Dat volgens de heer Drenth de locatie op het sportveld niet mogelijk zou zijn vanwege de beoogde 

accommodatie voor RTV De Zwaluwen op het sportpark is op z’n minst merkwaardig te noemen. 

Volgens de plannen die wij hebben gezien komt deze niet op de voetbalvelden van De Graafschap te 

liggen (die daar zal vertrekken) maar in de bossen rondom de atletiekbaan, de zwaarste categorie 

van het GNN. Op het gebied van milieu, bomen en flora en fauna biedt locatievariant 7, sportveld op 

de hoek van Bezelhorstweg en De Gaarde,  volgens het rapport geen belemmeringen en derhalve 

zouden deze aspecten in de tabel een 3 moeten scoren, significant beter dan alle andere varianten. 

Ook dit is niet in de tabel terug te zien. 

Conclusie  

BSA en MWOIJ beseffen dat het een complex project is dat daarom een zeer zorgvuldige plan- en 

besluitvorming verdient waarbij alle aspecten op hun merites en juistheid worden beoordeeld. Zoals 

we hebben aangetoond zijn er meerdere varianten die bij een realistische en onderbouwde 

waardering op alle criteria beter scoren dan variant 3a+. Alles overwegende lijkt realisatie van de 

plannen naast/rondom de huidige locatie van Mariendael en Bezel-Inn het minst ingrijpend. Op 

termijn kan de uitbreiding (1500 m2) van het IKC hier als één gebouw gerealiseerd worden. Met een 

beetje goede wil van alle partijen moet het mogelijk zijn waarbij het plan ruim aan alle (ook 

budgettaire) voorwaarden en criteria zal voldoen. 

Aanvullende informatie. 

Nu ik mijn visie heb gegeven op de onterechte waarderingen voor wat betreft de cruciale en 

doorslaggevende afwegingen wil ik u nog een aantal aspecten noemen die u wellicht nog meer zullen 

doen twijfelen aan de eindconclusies en of de betrouwbaarheid van de genoemde budgetten.  

Is al bekend wat er straks met de oude schoolcomplexen en huidige wijkcentra gaat gebeuren? Zijn 

er budgetten voor herbestemming en sloop (waarschijnlijk ook asbest aanwezig) en herinrichtten 

terreinen?  

Is er in de bouwkostenbudgetten rekening gehouden met kostenstijgingen tot 7% (Bron: 

Bouwkostendata) als gevolg van flink aangescherpte Energieprestatie-eisen per 010115?  

Rozengaarde zou gaan profiteren van de aanwezigheid van het IKC. Is duidelijk hoe dat mogelijk 

wordt? Scholen en gemeente hebben nauwelijks geld (over) voor bijvoorbeeld schoolzwemmen, en 

een wie betaalt de (prijzige) entree voor het zwembad en het speelparadijs na schooltijd?   

In variant 3a+ ontstaat een massief bouwblok dat stedenbouwkundig ook zeker geen 3 punten 

verdient.  



De te onttrekken (Bezelhorst)weg wordt niet alleen gebruikt door auto’s maar ook door bussen en 

vrachtwagens (o.a. van een transportondernemer aan de Bezelhorstweg) maar is ook een belangrijke 

fietsroute door Doetinchem. Hier maken ook bromfietsers gebruik van. Waar zullen deze naar toe 

worden geleid, over het nieuwe fietspad zou tot nog meer onveilige situaties leiden. 

Is er rekening mee gehouden dat onder bestaande wegen (Bezelhorstweg) allerlei leidingen (riool, 

kabel, elektriciteit, gas) kunnen liggen die onbereikbaar zijn wanneer er een IKC op gebouwd wordt? 

Ook langs de Bilderdijkstraat ter hoogte van de beoogde weg over de ligweide? Dit brengt mogelijk 

hoge, niet gebudgetteerde kosten met zich mee. 

Toelichting op de bijlage. 

Tekeningen van drie locatievarianten. Van boven naar beneden. Variant 2+ en 5a hebben onze 

voorkeur. Variant 3a+ beslist niet maar laten we zien om de vergelijking te kunnen maken met de 

andere twee. 

1. Variant 2+. Deze staat niet in het rapport maar is door de BSA wel besproken voor de 

informatieve avond met de heer M. Penninkhof. De eerste fase van het IKC zou ruim op de 

bestaande locatie passen waarbij Mariendael en Bezel Inn voorlopig in hun eigen gebouw 

kunnen blijven. Er kan met een zebrapad een veilige oversteek worden gemaakt tussen de 

IKC locatie en Rozengaarde. 

2. Variant 5a. In onze ogen ook een uitstekende keuze. De Bezelhorstweg kan veiliger worden 

gemaakt met vrij liggende fiets en voetpaden. De extra benodigde parkeerruimte kan zonder 

belemmeringen op het terrein bij Mariendael worden gerealiseerd en ontsloten via de 

Bezelhorstweg. Ook hier een zebrapad voor een veilige oversteek.  


