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Deze zaak (5064663) wordt behandeld door: mrs. J. Molenaar en J. Keur, advocaten te Arnhem 
Postbus 111, 6800 AC, telefoon: 026 - 353 84 45, e-mail: molenaar@dirkzwager.nl en keur@dirkzwager.nl 

 

 
De raad van de gemeente Doetinchem 

Beeldvormende raadsvergadering 

Stadhuis, Raadhuisstraat 2, raadzaal  
Datum: 20 februari 2020 te 21:15 uur REACTIE 

    
 

  Namens:  
  de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem  

  en de Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem, beide  

  statutair gevestigd te Doetinchem, hierna:  
  “VVVD” en “VBVD” 
   
  Inzake: 
  het ontwerpbestemmingsplan “Parapluherziening  
  Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten  

  - 2019”, hierna: “ontwerpbestemmingsplan” of  

  “ontwerp” 

 
                

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 8 januari 2020 is namens VVVD en VBVD een zienswijze ingediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijze is door het college helaas niet gevolgd. Voor de 
volledigheid is de zienswijze als bijlage aan deze reactie gehecht (bijlage 1). Wij verzoeken uw raad 
om van dit stuk kennis te nemen ten behoeve van zorgvuldige oordeels- en besluitvorming omtrent dit 
bestemmingsplan. 
 

Doelstelling ontwerpbestemmingsplan 
 
1. Doel van het voorliggende ontwerp is om in elf bestemmingsplannen drie wijzigingen door te 

voeren. De officiële publicaties van het ontwerp in de Staatscourant en het Gemeenteblad, 
benoemen deze wijzigingen: 
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(1) het schrappen van ongebruikte woningbouwmogelijkheden en eventueel nieuw te 
realiseren woningen zijn alleen met een afwijkingsprocedure mogelijk; 

(2) bestaande supermarkten worden toegestaan op basis van de huidige 
verkoopvloeroppervlakte, nieuwe supermarkten worden bij recht uitgesloten en 
uitbreiding van bestaande supermarkten is enkel onder omstandigheden mogelijk; en 

(3) zelfstandige kantoren worden beperkt in de bruto-vloeroppervlakte (maximaal 500 m2), 
tenzij de oppervlakte bij recht al groter is. 

 
Kritiek op ontwerpbestemmingsplan 
 

2. Volgens ons is bij de totstandkoming van het huidige ontwerp op ontoereikende wijze 
uitvoering gegeven aan (o.m.) het geldende woningbouwbeleid en de provinciale 
Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Als gevolg daarvan zijn diverse plandelen, planregels en 
aanduidingen in strijd met dit beleid en de provinciale regelgeving. 
 
Kritiek op Nota van zienswijzen 
 

3. In de Nota van zienswijzen heeft het college onze standpunten en bezwaren niet overtuigend 
weersproken. Omwille van de tijd en om onnodige herhaling van de zienswijze te voorkomen, 
bespreken wij enkele punten.  
 
(i) beperking realisatie nieuwe woningen 

4. In de plantoelichting staat (p. 1): “Naar aanleiding van het beleid, ingezet vanaf 2015, is het 
nodig om de nu nog aanwezige onbenutte directe bouwmogelijkheden voor nieuwe woningen 
uit te sluiten.” 
 

5. Volgens ons is het schrappen van onbenutte woning(bouw)capaciteit onwenselijk en in strijd 
met (o.a.) het geldende beleidskader voor woningbouw en de provinciale Omgevingsvisie (zie 
uitgebreid paragraaf 1 van de zienswijze).  
 

6. In de “Notitie Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw regio Achterhoek” wordt vastgesteld 
dat er extra woningen moeten komen om te kunnen voorzien in de huidige en toekomstige 
kwalitatieve behoefte. Deze Notitie is nader uitgewerkt in de Woningbouwstrategie 2019. Bij 
vaststelling van deze strategie heeft uw raad tevens (o.a.) de volgende uitgangspunten 
vastgesteld:  
 

- ruimte bieden aan initiatiefnemers om nieuwe woningen te realiseren; 
- daarbij niet langer sturen op harde aantallen maar op toevoeging van kwaliteit;  
- intrekking van de “Herziene woningbouwstrategie 2015” en de “Uitvoering herziene 
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woningbouwstrategie”; én 
- het in stand laten van bestaande ongebruikte planologische woningbouwmogelijkheden 

in bestemmingsplannen. 
 

7. Het ontwerpbestemmingsplan stelt echter voor om ongebruikte woningbouwmogelijkheden te 
schrappen. Dit komt dus niet overeen met de door u aanvaarde uitgangspunten.  
 

8. Daarnaast is aan het ontwerp geen onderzoek ten grondslag gelegd dat het schrappen van 
onbenutte woningbouwcapaciteit rechtvaardigt. Evenmin is onderzocht hoeveel onbenutte 
woningbouwmogelijkheden het ontwerp raakt en hoe dit zich verhoudt tot de actuele behoefte.  
 

9. Dergelijk actueel onderzoek is volgens ons essentieel wil uw raad goed geïnformeerd een 
deugdelijk besluit kunnen nemen over het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota van 
zienswijzen (p. 6) stelt het college echter dat een onderzoek naar de hoeveelheid woningen 
niet nodig is. 
 

10. Verder is het huidige ontwerpbestemmingsplan niet in lijn met de provinciale Omgevingsvisie. 
De Omgevingsvisie stelt tot doel het versterken van de aantrekkingskracht en het 
vestigingsklimaat van deze regio, hetgeen volgens ons een versterking van de stedelijke 
netwerken in de gemeente Doetinchem vereist. Daartoe moet in de gemeente een passend 
aanbod van woningen beschikbaar zijn én blijven, zowel in kwalitatief als kwantitatief 
opzicht. Het schrappen van onbenutte woning(bouw)capaciteit is hiermee niet te verenigen. 
 

11. Gelet op het voorgaande vinden wij het een positieve ontwikkeling dat het college, bij nader 
inzien, in de Nota van wijzigingen voorstelt om voor de bestemmingsplannen Heideslag en 
Motketel de ongebruikte woningbouwmogelijkheden niet te schrappen. Daarmee blijft direct 
bouwrecht voor woningbouw hier mogelijk. Deze positieve ontwikkeling moet volgens ons 
worden doorgezet naar de overige bestemmingsplannen. Dit zou aansluiten bij de 
Woningbouwstrategie 2019 en de Omgevingsvisie. 
 

12. In de Nota van zienswijzen (p. 5) doet het college echter voorkomen dat vaststelling van het 
ontwerp noodzakelijk is, omdat er anders woningen kunnen worden gebouwd die niet in de 
Woningbouwstrategie 2019 passen. Dit geeft een vertekend beeld. Ja, binnen het plangebied 
kunnen op gronden met de bestemming “wonen” direct woningen worden gebouwd. Dit is 
destijds bij de vaststelling van de diverse bestemmingsplannen door uw raad in 
overeenstemming geacht met een goede ruimtelijke ordening. Maar voor alle gronden zonder 
woonbestemming waar een initiatiefnemer een woning wil realiseren, geldt dat in het kader 
van een buitenplanse afwijkingsprocedure altijd getoetst moet worden aan het geldende 
woningbouwbeleid, dus ook aan de Woningbouwstrategie 2019.  
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13. Tot slot herhalen wij het verzoek uit de zienswijze om het begrip “bestaande woningen” in het 

ontwerp uit te breiden met nog te realiseren woningen waarvoor gedurende de 
bestemmingsplanprocedure een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend. Deze 
uitbreiding zou recht doen aan de vaststaande dringende behoefte aan meer woningen. In de 
Nota van zienswijzen heeft het college op dit verzoek niet geantwoord, maar enkel toegelicht 
wat onder het begrip “bestaand” in het huidige ontwerp moet worden verstaan. 
 
(ii) beperking bruto-vloeroppervlakte zelfstandige kantoren 

14. Hierover hebben wij in de zienswijze opgemerkt dat zonder deugdelijk én actueel onderzoek 
het ontwerp redelijkerwijs niet kan worden vastgesteld. Bepaalde kantoorbranches hebben 
waarschijnlijk een grotere planologische/stedenbouwkundige of economische waarde. 
Maatwerk is derhalve vereist en een generieke beperkingsregel is dat niet (zie paragraaf 2 van 
de zienswijze). 
 

15. In de Nota van zienswijzen erkent het college ook dat het kantorenbeleid in Doetinchem niet 
recent is. Volgens het college is het echter toereikend om te kijken naar leegstandscijfers voor 
kantoren (p. 7). Wij bestrijden dat op deze wijze wordt voldaan aan het vereiste van 
zorgvuldig, actueel onderzoek ter rechtvaardiging van de voorgestelde beperking. Indien uw 
raad het voorgelegde ontwerpbestemmingsplan in deze vorm zou vaststellen, dan zou het plan 
de rechterlijke toets van de Afdeling bestuursrechtspraak volgens ons niet doorstaan. 

 
(iii) beperking uitbreiding en vestiging supermarken 

16. Tot slot komen wij toe aan de voorgestelde beperking van de uitbreiding van bestaande 
supermarkten en de vestiging van nieuwe supermarkten (zie paragraaf 3 van de zienswijze). 
Ook hier geldt volgens ons dat ten onrechte actueel, deugdelijk onderzoek naar vraag en 
aanbod ontbreekt. 
 

17. Het college is van mening dat er wel een recent onderzoek ligt, namelijk de “Visie 
boodschappenstructuur gemeente Doetinchem”. Deze Visie dateert echter van 2017. De 
afgelopen jaren is de woningmarkt aan substantiële verandering onderhevig geweest. De Visie 
is ook niet gebaseerd op het geldende woningbouwbeleid, in het bijzonder de 
Woningbouwstrategie 2019. Er is dus sprake van wezenlijke ontwikkelingen in het plangebied 
die een actueel onderzoek verlangen. 
 

18. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan door de beperkingen ten aanzien van de genoemde 
uitbreiding en vestiging van supermarkten niet in lijn met de provinciale Omgevingsvisie. 
Zoals gezegd vereist een versterking van de aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van 
deze regio een versterking van de stedelijke netwerken in de gemeente Doetinchem. Daarvoor 
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is naast een passend woningaanbod van belang dat primaire openbare voorzieningen zoals 
supermarkten met deze ontwikkeling kunnen ‘meegroeien’. Bestaande supermarkten moeten 
dus de planologische mogelijkheid hebben om uit te breiden, zodat zij aan een toenemende 
vraag (meer inwoners) ten gevolge van deze groeiontwikkeling kunnen voldoen. Daarbij moet 
er planologisch ruimte zijn voor nieuwe supermarkten.  
 

19. Bovendien zitten supermarkten niet alleen in aangewezen winkelgebieden. Het kan ook 
wenselijk zijn om de mogelijkheid van een supermarkt te hebben buiten een aangewezen 
winkelgebied. Om die reden hebben wij in de zienswijze de vraag opgeworpen waarom aan de 
specifieke gebruiksregels van artikel 6.3 niet wordt toegevoegd: verboden om gronden te 
gebruiken voor een supermarkt, tenzij uit een actueel distributieplanologisch onderzoek blijkt 
dat er behoefte bestaat aan een nieuwe supermarkt. Op deze wijze is de vestiging van een 
nieuwe supermarkt niet zonder meer mogelijk, maar is er wel meer flexibiliteit om in te spelen 
op nieuwe ontwikkelingen. 

 
REDEN WAAROM: 
VVVD en VBVD u verzoeken om deze reactie, inclusief de zienswijze, te betrekken bij uw oordeels- 
en besluitvorming over het voorgelegde ontwerpbestemmingsplan.  
 
    

Doetinchem, 20 februari 2020 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Zienswijze VVVD en VBVD d.d. 8 januari 2020 tegen ontwerpbestemmingsplan. 
 




