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Inleiding
Van der Valk heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om een hotel in Doetinchem te bouwen.
Hierover heeft uw college in 2013 een principebesluit genomen voor de locatie aan de Sicco
Mansholtweg hoek Europaweg. Bij de verdere uitwerking van de plannen heeft Van der Valk de
uitdrukkelijke voorkeur geuit voor een andere locatie. Deze nieuwe locatie is gelegen tussen de
Kilderseweg-Europaweg-oprit A18. In september 2014 heeft u het advies voor de locatieafweging
tussen de Sicco Mansholtweg en de Kilderseweg aangehouden. U wilde hiervoor meer argumenten
krijgen. Van der Valk heeft nu een plan uitgewerkt voor de Kilderseweg. Zij vragen nu om
principemedewerking.
In dit advies stellen wij voor om hieraan mee te werken en een principebesluit hiervoor te nemen.
Kern
Het B&W voorstel over de afweging tussen de locatie aan de Sicco Mansholtweg en de locatie
Kilderseweg is op 23 september 2014 aangehouden. De terugkoppeling uit het college luidde als
volgt:
“A4 locatie hotel.
Wethouder Lambregts en wethouder Drenth hebben een toelichting gegeven.
Het college heeft besloten dat wethouder Drenth vanaf nu trekkend portefefeuillehouder is voor dit project.
Het college heeft het advies aangehouden. Wethouder Drenth plant een gesprek met Van der Valk en Ten Brinke
over hun verzoek. Het college heeft het voornemen het verzoek af te wijzen, tenzij het college overtuigd wordt
van de meerwaarde van de alternatieve locatie en daar voldoende compensatie tegenover staat. (Actie P. den
Dulk / P. Drenth)”
Wij hebben op 6 november 2014 bestuurlijk overleg gehad met Van der Valk en Ten Brinke. Hierna
hebben zij de plannen voor de locatie Kilderseweg verder uitgewerkt. Het plan voor de Kilderseweg
is als bijlage bij dit advies gevoegd. Een impressie van het plan staat hieronder vermeld:
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In de eerste uitwerkingen was door Ten Brinke uitgegaan van hun huidige grondpositie langs de
Europaweg nabij de Kilderseweg. Dit heeft een oppervlak van ca 2,8 ha. Hieruit kwam geen goed
plan. In de vervolguitwerking is het bijgevoegde plan ontstaan. Hierbij wil Van der Valk op deze
locatie ook meer buitenruimte betrekken met dierenweiden e.d. Het plangebied is duidelijk vergroot
tot ca 6,7 ha en krijgt mede hierdoor een betere stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.
Beoordeling plan Kilderseweg:
We hebben het plan ambtelijk globaal beoordeeld met een quick scan. Stedenbouwkundig en
verkeerstechnisch kunnen wij hierover een akkoord geven. Er is met de situering van het hotel
rekening gehouden met de geluidscontouren van de Europaweg en de A18. Het plan ligt buiten de
milieucontour en plaatsgebonden risicozone en groepsrisico externe veiligheid van het tankstation
langs de Europaweg en ook buiten de milieucontour van het pluimveebedrijf Tomesen aan de
Kilderseweg.
Hierna geven wij een nadere toelichting over de afweging van beide locaties aan de Sicco
Mansholtweg en de locatie aan de Kilderseweg.
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Locatieafweging:
Uw collegestandpunt op 23 september 2014: U wilt vasthouden aan de locatie Sicco Mansholtweg,
tenzij uw college overtuigd kan worden door de meerwaarde op de locatie aan de Kildersweg en er
voldoende compensatie tegenover staat.
Deze “meerwaarde en voldoende compensatie” hebben wij uitgewerkt in de volgende punten:
 De ruimtelijke meerwaarde
 Ladder voor duurzame verstedelijking
 Werkgelegenheid en recreatie
 Bestemmingsplan en Omgevingsverordening/visie Gelderland 2014
 Grondposities
 Financiën
Per onderdeel volgt hier een nadere toelichting:
 Ruimtelijke meerwaarde:
Het plan aan de Sicco Mansholtweg bestaat voor een belangrijk deel uit een gebouw met veel
parkeren erom heen. Er wordt verder weinig invulling gegeven aan de buitenruimte en
landschappelijke inpassing.
Een impressie van het plan aan de Sicco Mansholtweg:

Het plangebied is ca 2,6 ha. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Kildersweg (fietspad) en
Europaweg. Door de milieucontour van het tankstation en de molenbiotoop kan het hotel niet veel
schuiven op deze locatie. De hoogte van het hotel is ca 25 tot 30 meter.
De locatie en het plan aan de Kilderseweg heeft ruimtelijk een betere uitstraling en inpassing in de
omgeving. Voor de locatie wordt een grotere oppervlakte van ruim 6 ha benut en ingericht. De
landschappelijke inpassing geeft hier een duidelijke meerwaarde. Een gebouw van ca 25 tot 30 meter
hoog past ruimtelijk beter op de locatie Kilderseweg.
 Ladder voor duurzame verstedelijking: In dit onderdeel komt de motivering, het
marktonderzoek en de afweging van de beide locaties aan de orde.
Bij nieuwe stedelijke ontwikkeling moet de ladder voor duurzame verstedelijking worden toegepast.
Dit is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ontwikkeling in artikel 3.1.6 tweede lid.
De eerste trede bij deze ladder is de vraag of er een actuele kwantitatieve en kwalitatieve behoefte
is. Daarbij is het ook nadrukkelijk van belang om die behoefte regionaal te bezien en af te stemmen.
Van der Valk heeft voor de locatie aan de Sicco Mansholtweg een globale marktverkenning gedaan.
Deze marktverkenning zal dus op beide punten geactualiseerd moeten worden en meegenomen
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moeten worden in de planologische procedure. Dit is wel één van de belangrijkste punten voor een
vestiging van een hotel op een “maagdelijke” locatie, maar dit onderzoek geldt voor beide locaties.
De tweede trede is de vraag of de regionale behoefte op te vangen is binnen het bestaande stedelijk
gebied. De definitie van bestaand stedelijk gebied uit de Bro luidt: “bestaand stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of
horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en
infrastructuur” De zoektocht naar geschikte locaties in het stedelijk gebied is voor de locatie Sicco
Mansholtweg in 2012 uitgevoerd. Er is vanuit de wensen en het programma van Van der Valk geen
geschikte locatie gevonden binnen het bestaande stedelijke gebied (zie hiervoor de losse bijlage
lokatieonderzoek 2012). Daarbij is met name gekeken naar de ligging, uitstraling, mogelijkheden van
verwerving e.d. Vanuit de planologische kant is het bedrijventerrein A18 te noemen als een geschikte
locatie binnen het bestaande stedelijk gebied. Hier is de vestiging van een hotel mogelijk. Van der
Valk vindt de afstand tot het stedelijk gebied te groot en wil zich niet vestigen op het A18
bedrijvenpark. Van der Valk wil aansluiten bij het stedelijke gebied van stad Doetinchem, de locatie
moet goed ontsloten zijn en moet ook aansluiten bij de toeristische mogelijkheden. De locatie aan de
Kilderseweg, maar ook de locatie aan de Sicco Mansholtweg voldoen hieraan.
De derde trede van de ladder is een locatie te zoeken die goed ontsloten is of kan worden voor deze
functie. Zowel de Sicco Mansholtweg als de Kilderseweg zijn goed ontsloten via de nabije ligging van
de A18 en de Europaweg. Aanpassing voor de capaciteit van deze ontsluitingsstructuur is vanuit de
mogelijke komst van het Van der Valk hotel niet nodig. Voor de OV-ontsluiting scoren beide locaties
minder. De afstand tot het treinstation is voor beide locaties ruim 1,5 km. De locatie aan de
Kilderseweg is via de bushalte bij de Woonboulevard bereikbaar.
 Werkgelegenheid en recreatie:
De komst van een hotel naar Doetinchem betekent een eenmalige impuls voor de werkgelegenheid
voor bouw en ook voor de latere exploitatie van het hotel.
In het vervolg zal het marktonderzoek ook meer informatie geven over de structurele
werkgelegenheid en de impuls voor de regio.
De gemeente onderschrijft op dit moment dat er marktruimte is voor de verblijfsrecreatie in
Doetinchem. Van der Valk kan hier goed in voorzien.
 Omgevingsverordening Gelderland:
In de Omgevingsverordening Gelderland 2014/actualisatieplan Omgevingsvisie 2014 is gekeken naar
de feitelijke en de ervaren stedelijke contour. De locatie aan de Sicco Mansholtweg en aan de
Kilderseweg liggen beiden buiten de feitelijke stedelijke contour. Als je op iets groter schaal kijkt
liggen beiden locaties buiten de Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone
(GO). Daarmee zou je kunnen stellen dat beide locaties dus binnen de stedelijk contour liggen.
Zie voor het GNN en het GO netwerk het onderstaande kaartje uit de Omgevingsverordening.
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Uitsnede uit Omgevingsvisie Gelderland 2014”:

Op 11 februari 2015 is bestuurlijk bij de provincie Gelderland afgetast of een vestiging van een Van
der Valkhotel op deze locatie denkbaar is.
De provincie stelt in haar reactie dat de toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking
noodzakelijk is. Zie hiervoor de inhoud van het voorgaande punt. Door de provincie is daarbij in
ieder geval de regionale afstemming benoemd. Een volgende opmerking is de verkeersontsluiting. De
Europaweg is een provinciale weg tussen de Kilderseweg en de A18. Voor de aansluiting van de
Kilderseweg op de Europaweg (N316/N317) is nader overleg met de provincie noodzakelijk.
De provincie geeft verder aan dat de locatie in het buitengebied ligt. Er zijn op deze locatie geen
provinciale belangen zoals bijvoorbeeld GNN, GO, Nationaal Landschap of waterbelangen.
In de Omgevingsvisie Gelderland 2014 wordt in dit kader ook nog de vraag gesteld of de
ontwikkeling past bij de doelen in Gelderland en of de ontwikkeling extra kwaliteit toevoegt.
Beide vragen kunnen wij positief beantwoorden. De vestiging van Van der Valk zorgt in ieder geval
voor een economische impuls door de bouw van ca €17 miljoen. Van der Valk wil zich ook richten
op de recreatieve en toeristische markt. Deze vrijetijdseconomie is voor de Achterhoek van groot
economisch belang en is hierbij een belangrijk speerpunt. Het plan aan de Kilderseweg zorgt voor
extra ruimtelijke kwaliteit in dit gebied door de totale landschappelijke inrichting van ruim 6 ha.
 Grondposities:
De locatie aan de Sicco Mansholtweg is eigendom van de gemeente Doetinchem. Het gaat hier om
2,6 ha.
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De locatie aan de Kilderseweg is eigendom van A18-ontwikkeling (=Ten Brinke groep) en van J.A.M.
Bleumer.

Dit is het overzicht van de verschillende eigenaren in het gebied rond de Kilderseweg:
3
J.A.M. Bleumer
87216 m2
4
H.G.W. Bruntink en Bruntink Beheer BV
12575 m2
5
A-18 ontwikkeling BV
29820 m2
6
A.G.J. Gerritsen
33260 m2
7
Schavenholtje BV
83810 m2
J.A.M. Bleumer heeft de grond eerder te koop aangeboden aan Ten Brinke, maar dit heeft nog niet
tot definitieve koop geleid. Om de grondaankoop niet te frustreren moet met deze locatie nog
vertrouwelijk worden omgegaan.
 Financieel:
De grondopbrengst komt bij de vestiging van het hotel aan de Sicco Mansholtweg volledig ten gunste
van de gemeente Doetinchem. Wij hadden op zich nog geen overeenstemming over de hoogte van
grondprijs met Van der Valk. Deze mogelijke inkomsten loopt de gemeente dus bij een vestiging aan
de Kilderseweg mis.
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Voor de locatie aan de Kilderseweg is door Ten Brinke in overleg met Van der Valk een
exploitatieopzet gemaakt. De totaalinvestering voor een dergelijk hotel is ca €20 miljoen. In de
exploitatieopzet zit op dit moment een tekort/bezuinigingsopgave op de totaalinvestering. Van der
Valk en Ten Brinke denken dit tekort te kunnen oplossen. In de totaalexploitatie is geen rekening
gehouden met de normale afdracht fonds Bovenwijks (9000 m2 BVO x €20,- = €180.000,- prijspeil
2014). Dit zal Van der Valk dus nog op moeten nemen in haar kostencalculatie. In de totale
exploitatie zitten nog enkele onzekere posten of ogenschijnlijk lage ramingen voor de ontwikkelaar
voor de grondaankoop, aanpassingen infrastructuur en aansluitingen op de openbare ruimte. Maar
het gaat hier om een zelfrealisatie van een ruimtelijk project. De kosten zijn dus voor rekening van
Van der Valk en/of Ten Brinke. De gemeente is hierbij financieel niet verantwoordelijk. In de
ruimtelijke ordeningsprocedure moet de economische uitvoerbaarheid worden aangetoond. De
ontwikkelaar zal dit dus moeten aantonen.
Financiën
Wij krijgen als inkomsten de reguliere bijdrage aan het fonds Bovenwijks en leges voor de
omgevingsvergunning en leges voor de benodigde planologische procedure. Er is geen aparte
financiële afdracht aan de gemeente opgenomen in de totale exploitatie voor de locatie Kilderseweg.
Het (gemeentelijk) uitgangspunt bij deze zelfrealisatie is om geen financiële bijdrage te doen of
kortingen te geven aan de realisering van het hotel. Uiteraard zal de gemeente haar medewerking
toezeggen bij een definitieve keus voor de Kilderseweg om dit dan tot een goed resultaat te laten
uitmonden.
Het ligt niet in de verwachting dat de gemeente haar grond langs de Europaweg nabij de Sicco
Mansholtweg voor andere doeleinden kan verkopen. Er zijn wel diverse maatschappelijke
organisaties die graag hun accommodatie hier willen vestigen.
Juridisch
Na uw besluit voor de locatie Kilderseweg kunnen de plannen verder uitgewerkt worden om te
komen tot een regulier principebesluit.
Communicatie
Dit advies is niet-openbaar omdat de benodigde grond nog verworven moet worden. In dit stadium
gaat het advies alleen over een andere locatie. In een later stadium zullen wij komen met een regulier
openbaar principebesluit.
Wij stellen wel voor om de gemeenteraad over de keus voor een andere locatie in een vroeg
stadium vertrouwelijk te informeren. Dit om te voorkomen dat de gemeenteraad pas bij een
bestemmingsplanwijziging voor deze belangrijke “speler” Van der Valk betrokken wordt.
Conclusie en afweging:
In eerdere advisering heeft uw college besloten om in principe mee te willen werken aan de vestiging
van een Van der Valk hotel in Doetinchem. Dit staat in dit advies niet ter discussie.
Alleen de afweging tussen locaties speelt een rol. Daarmee speelt ook de keus van Van der Valk voor
de locatie aan de Kilderseweg als duidelijke voorkeurslocatie een rol. Vanuit de verschillende
invalshoeken is het verschil tussen de beide locaties Sicco Mansholtweg en Kilderseweg terug te
brengen tot een keus voor de volgende punten:
 Voorkeurslocatie van Van der Valk
 Een goede ruimtelijke inpassing
 Financiële opbrengst gemeente
De overige thema’s zijn voor beide locaties min of meer vergelijkbaar.
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Voor de ruimtelijke inpassing scoort de locatie aan de Kilderseweg hoger. Hier hoort wel de
uitdrukkelijke voorwaarde bij dat Van der Valk ook daadwerkelijk de omliggende gronden ter grootte
van ruim 6 ha in hun plannen betrekt en inricht.
Voor de financiële opbrengst scoort de locatie aan de Sicco Manholtweg aanmerkelijk hoger onder
de voorwaarde dat Van der Valk hun voorkeurslocatie los moeten laten. Daarbij is het nog geen
garantie dat Van der Valk door zal gaan. De voorkeurslocatie voor Van der Valk is zeker met het
huidige plan gefocust op de Kilderseweg.
Uw college zal een definitieve keuze moeten maken tussen:
A. Gaan voor de locatie Sicco Mansholtweg met risico dat Van der Valk niet komt. Hierdoor dus
geen opbrengsten (grondexploitatie en landschappelijke inrichting groenzone Europaweg) en
geen extra werkgelegenheid voor deze bouwimpuls en exploitatie van het hotel;
B. Gaan voor de komst van het hotel en kiezen voor de Kilderseweg. Hierdoor ontstaat
werkgelegenheid voor de bouw en voor de exploitatie. Als consequentie bij deze keus zijn er
geen gemeentelijke financiële bijdragen of tegemoetkomingen mogelijk. De gemeente krijgt
wel opbrengsten in de vorm van fonds Bovenwijkse Voorzieningen en voor de leges. De
ruimtelijke kwaliteit krijgt wel een duidelijk grotere impuls dan aan de Sicco Mansholtweg.
Slot
Alles afwegende is ons voorstel:
Wij stellen uw college voor om de keus te maken voor de komst en realisering van het hotel Van der
Valk in Doetinchem. Daarbij meewerken aan de gewenste locatie van Van der Valk aan de
Kilderseweg. De basis voor deze keus is het aangeleverde plan van 18 december 2014, waarbij de
landschappelijke inpassing van ruim 6 ha integraal onderdeel is.
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