
Geachte burgemeester en wethouders, raadsleden, belangstellenden. 

Na een paar jaar waarin tal van besluiten, rapporten, onderzoeken, informatieavonden, vele 

gesprekken en maar liefst 2 beeldvormende raden voorbij kwamen moet ik mijn best doen door de 

bomen het bos nog te zien. En ik vraag me af wie van de aanwezigen dat nog wel lukt. Toch moeten 

we dat proberen. Het is een zeer ingrijpende en onomkeerbare beslissing die u moet nemen.  Veel 

keuze heeft u niet. Het college gaat onverdroten door op de ingeslagen weg en houdt verbeten vast 

aan locatievariant 3a+. Ik krijg een beeld voor ogen waarbij het college in haar navigatiesysteem als 

bestemming 3a+ heeft ingevoerd en dat doel ondanks vertragingen, belemmeringen, obstakels en 

omleidingen uiteindelijk toch zal bereiken. De raad is volgens het college nu aan zet. U bent voor of 

tegen.  

Wij zijn nog steeds mordicus tegen deze locatie. Er moeten veel te veel bomen en waardevolle 

natuur voor verdwijnen. Bovendien is het voorstel veel slechter voor de verkeersveiligheid van de 

verschillende verkeersdeelnemers dan wordt voorgesteld, wordt een belangrijke doorgaande weg 

onttrokken aan het verkeer waardoor de verkeersdruk rondom het IKC enorm zal toenemen, gaat de 

leefbaarheid en gezondheid van kinderen en omwonenden én de stedenbouwkundige kwaliteit er 

flink op achteruit. Kan het dan beter? Ja, beslist, er zijn echt betere keuzes voor de locatie te maken.  

Hoe kom ik tot die overtuiging?  

Na de beeldvormende raad van 13 november is een nieuw rapport gemaakt. Het beschrijft de voor- 

en nadelen van 7 varianten aan de hand van de vier belangrijkste criteria. Deze worden vervolgens 

gewaardeerd via 1, 2 of 3 punten. Op dat punt gaat veel mank. De belangrijkste redenen leg ik aan u 

voor.  

Wij hebben vastgesteld dat de vertaling van de voor- en nadelen naar punten zeer discutabel is en 

soms zelfs onjuist of tegenstrijdig met andere conclusies. Opmerkelijk vinden we ook dat er voor het 

nieuwe rapport geen enkel nieuw onderzoek is gedaan terwijl de noodzaak voor een juiste afweging 

wel degelijk aanwezig is. De in het verleden gepleegde onderzoeken zijn gedaan met het oog op de 

toen beoogde locatie en infrastructuur voor variant 3. Een provinciaal onderzoek naar de veiligheid 

voor fietsers is ook niet gedaan met de wetenschap dat er grote veranderingen in de situatie ter 

plekke zouden ontstaan. De werkelijke gevolgen voor milieu, veiligheid, verkeer, flora en fauna voor 

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

deugdelijke en objectief onderbouwde rapportage en conclusie.   

Ambities en verbinding. 

Er wordt heel veel aandacht geschonken aan het woord verbinding. Vooral aan de fysieke/warme 

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 en wijk-/buurtwerk 

zijn op veel meer locaties te realiseren.  Alle varianten voldoen aan de oorspronkelijke criteria en 

moeten als gelijkwaardig 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+ zou 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. In hetzelfde rapport staat echter ook dat deze wegen wel veel extra verkeer 

krijgen. Wat moet je nu met deze tegenstrijdige informatie?  Hoe de spreiding van verkeer wordt 

gerealiseerd is nog niet duidelijk gemaakt.  De functies die de te onttrekken weg nu heeft voor auto, 

fiets, bromfiets, voetganger, bus en vrachtverkeer moeten in de nieuwe situatie aanwezig blijven. De 

nieuwe infrastructuur is daar niet op berekend. De aansluitingen op de Bilderdijkstraat en 

Bezelhorstweg gaan voor onveilige situaties zorgen voor fietsers. De wijze waarop het fietspad tussen 

IKC en Mariendael komt te liggen is volstrekt onduidelijk. Niet alleen kinderen van het IKC moeten 

hier gebruik van gaan maken. De te onttrekken weg is deel van een belangrijke doorgaande 

fietsroute door Doetinchem. En waar voetgangers en bromfietsers straks langs moeten? Zoals in het 

voorstel staat: er zijn nog verdiepende studies noodzakelijk. Bij een zo belangrijke keuze moeten 

deze aspecten volledig en vooraf in de besluit- en planvorming zijn meegenomen. Dat ga je niet 

achteraf op zien te lossen. Variant 3a+ wordt op deze aspecten onterecht te hoog en andere 

varianten onterecht te laag gewaardeerd. Dat het budget ook nog eens omhoog moet met bijna één 

miljoen € voor de ontsluiting zal u inmiddels wel bekend zijn.  

Parkeren en halen/brengen kan in meerdere varianten goed worden opgelost en ingepast, de 

verschillende waarderingen zijn dus wederom discutabel. Dat er voor de variant 3a+ ca. 30-40 extra 

parkeerplaatsen zullen verdwijnen is in het rapport nog buiten beschouwing gelaten.  

Milieu. 

In het rapport wordt nauwelijks aandacht besteed aan de gezondheid en leefbaarheid voor kinderen 

en omwonenden. De Omgevingswet is gericht op het bereiken/instandhouden van een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving. Variant 3a+ scoort op dit punt matig tot slecht. Het groen verdwijnt 

massaal, de verkeersintensiteit neemt toe en de ligweide van het zwembad wordt veel minder 

aantrekkelijk. Er kan wel aan wettelijke (vaak minimale) normen worden voldaan, de situatie wordt 

slechter als die nu is. 

Natuur, flora en fauna. 

De gevolgen van variant 3a+ voor natuur en bomen worden volstrekt onder belicht. Rondom  

Rozengaarde bevinden zich populaties vleermuizen die gebruik maken van de bomen als vliegroutes  

en foerageergebied. Ondanks mijn oproep daartoe is nog steeds geen wettelijk verplicht onderzoek 

gedaan, alleen een quick scan. Het locatierapport stelt dat dit een aandachtspunt, het derde op rij. 

Voorwaardelijk behoud of herplant van de bomen is niet verwerkt in de punten voor “flora en 

fauna”. Voor variant 3a+ moeten uiteindelijk naar verwachting meer dan 75 bomen (dus geen 20 

zoals het college stelt) verdwijnen. Deels kapvergunning plichtig en als waardevol tot zeer waardevol 

bestempeld. Los van de onbeantwoorde vraag hoe dit ter plaatse fysiek wordt gecompenseerd is de 

financiële waardering en compensatie ook te laag ingeschat.   

De ontsluitingsweg doorsnijdt ook de unieke kwelwaterbron in de Knoop en vernietigd daarmee de 

hoge natuurwaarden in het gebied. Deze moeten en kunnen alleen met speciale voorzieningen 



worden behouden. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk maar niet gebudgetteerd en het verlies van 

natuurwaarden niet gewaardeerd in de tabel.  

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

besluitvorming verdient. Er zijn  meerdere varianten die bij een realistische en onderbouwde 

waardering op vrijwel alle criteria gelijk of beter scoren dan variant 3a+. Alles overwegende lijkt 

realisatie van fase 1 naast/rondom de huidige locatie van Mariendael en Bezel-Inn het minst 

ingrijpend. Mariendael en Bezel Inn hoeven de komende jaren niet weg, er is ruimte genoeg. Als het 

er ooit van komt kan ook fase 2  van het IKC hier gerealiseerd worden. Het plan zal ruim aan alle 

voorwaarden en criteria kunnen voldoen. Omdat het college u geen andere keuze laat dan voor of 

tegen te zijn dring ik er bij de raad op aan met een amendement te voorkómen dat voorkeursvariant 

3a+ wordt aangenomen. 

Dank u wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


