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1.

INLEIDING

1.1.

ALGEMEEN

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en planregels en gaat vergezeld van
een toelichting. Op de plankaart zijn de bestemmingen door middel van kleuren,
arceringen en tekens weergegeven en nader gedifferentieerd. De regels geven regels
over de wijze waarop de gronden binnen de bestemmingen gebruikt en bebouwd
mogen worden. De toelichting geeft onder andere informatie over:
a. de redenen om het bestemmingsplan in procedure te brengen,
b. de inhoud van het bestemmingsplan,
c. de planregeling.
1.2.

PLANGEBIED

Het plangebied bestaat uit de woonwijk De Huet. Deze wijk omvat het grootste deel
van de westkant van de bebouwde kom van Doetinchem en wordt globaal begrensd
door de Liemersweg in het noorden, de Wehlse Beek in het westen, de spoorlijn naar
Arnhem-Winterswijk in het zuiden en de provinciale weg (de Europaweg) van
Doetinchem naar Zeddam (N316) in het oosten. De kaart op bladzijde 2 geeft de
ligging van het plangebied weer binnen de bebouwde kom van de stad.
1.3.

AANLEIDING EN DOEL

Voor het plangebied zijn momenteel een groot aantal bestemmingsplannen
rechtsgeldig. Een belangrijk deel van deze plannen is verouderd. Dit geldt overigens
niet alleen voor De Huet maar ook voor andere delen van het gemeentelijke
grondgebied. De gemeente is daarom bezig met de actualisering alle verouderde
bestemmingsplannen. Dat betekent tegelijkertijd een sterke reductie van het aantal
bestemmingsplannen, hetgeen de overzichtelijkheid bevordert. Bij deze actualisering
wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde planregeling, zodat de
rechtsgelijkheid beter kan worden gewaarborgd.
Bij het actualiseren van een bestemmingsplan wordt het volgende in het
bestemmingsplan vastgelegd:
·

de bestaande situatie;
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·

nieuwe ontwikkelingen in bestaand beleid met ruimtelijke gevolgen die niet in de
geldende bestemmingsplannen passen;

·

nieuwe ontwikkelingen met ruimtelijke gevolgen die,
a. voor de komende 10 jaar te voorzien zijn;
b. geen aparte bestemmingsplanprocedure rechtvaardigen;
c. geen financiële gevolgen voor de gemeente hebben;

·

nieuw geformuleerd ruimtelijk beleid (met name het Planologische Beleid 2007
aangaande tuinen en erven, aanbouwen, erkers en dergelijke);

·

nieuwe ontwikkelingen/tendensen binnen de bestemmingsplantechnieken en
planmethodiek.

Ligging van de wijk De Huet binnen de bebouwde kom van Doetinchem
Daarnaast is het vergroten van de flexibiliteit een doelstelling, dat wil zeggen dat een
planologisch verantwoorde functiewijziging van de grond en de gebouwen binnen één
bestemming mogelijk wordt gemaakt, evenals een stedenbouwkundig verantwoorde
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uitbreiding van het bouwvolume. Dat brengt met zich mee dat een bestemming een vrij
algemene naam moet krijgen zodat een ruim scala aan functies onder de betreffende
bestemming kan vallen.
Nieuwe ontwikkelingen die wel bekend zijn qua hoofdlijn/idee maar nog niet verder zijn
uitgekristalliseerd (te denken valt aan nieuwe woningbouwlocaties en nieuwe
hoofdinfrastructuur) dienen niet te worden opgenomen in het te actualiseren
bestemmingsplan. Dit rechtvaardigt in alle opzichten een aparte planologische
procedure. Tevens wordt zo voorkomen dat alle te actualiseren plannen qua tijd
vertraagd worden door nieuwe, maar nog niet uitgekristalliseerde, ontwikkelingen.
1.4.

GELDENDE BESTEMMINGSPLANNEN

De globale stedenbouwkundige structuur van het plangebied is vastgelegd in het
bestemmingsplan:
·

De Huet 1975 (vastgesteld d.d. 11-3-1976, goedgekeurd d.d. 13-4-1977).

Dit bestemmingsplan is een vlekkenplan waarin de hoofdontsluitingswegen, de
woongebieden, het bedrijventerrein De Huet, het groene gebied en de verschillende
voorzieningen met globale bestemmingen zijn aangegeven. Voor wat betreft het
woongebied is dit plan voor elke bouwfase uitgewerkt in een apart deelplan. In deze
uitwerkingsplannen zijn de woonstraten, de woonerven en de bouwstroken met de
verschillende woningbouwtypen vastgelegd.
De belangrijkste uitwerkingsplannen corresponderen met de grote bouwfasen van de
wijk. Deze plannen zijn (in chronologische volgorde) de volgende:
·

De Huet 1975 Uitwerkingsplan eerste fase 1978 (niet vastgesteld);

·

De Huet 1975 Uitwerkingsplan tweede fase 1979 (vastgesteld d.d. 26-6-1979,
goedgekeurd d.d. 29-11-1979, nr. 11526/212-RO.109);

·

De Huet 1975 Groengebied (vastgesteld d.d. 25-5-1980, goedgekeurd d.d.
19-7-1982);

·

De Huet 1975 Uitwerkingsplan derde fase 1980 (vastgesteld d.d. 25-11-1980,
goedgekeurd d.d. 3-3-1981);

·

De Huet 1975 Uitwerkingsplan vijfde fase 1980 (vastgesteld d.d. 25-11-1980,
goedgekeurd d.d. 3-3-1981);
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·

De Huet 1975 Uitwerkingsplan vierde fase A 1984 (vastgesteld d.d. 5-6-1984,
goedgekeurd d.d. 21-8-1984);

·

De Huet 1975 Uitwerkingsplan vierde fase B 1987 (vastgesteld d.d. 14-1-1988,
goedgekeurd d.d. 22-2-1988);

·

De Huet 1975 Uitwerkingsplan zesde/zevende fase 1991 (vastgesteld d.d.
17-12-1991, goedgekeurd d.d. 27-2-1992).

In 2000 besloot de gemeente om voor de gehele gemeente een flexibele en uniforme
regeling op te stellen voor aanbouwen en bijgebouwen. Dat voornemen leidde tot een
gelijktijdige herziening van alle geldende bestemmingsplannen. Deze herziening heeft
de naam:
·

Parapluherziening

Planologisch

beleid

2000

(bijgebouwenregeling

c.a.)

(gewijzigd vastgesteld d.d. 13-3-2002, goedgekeurd d.d. 13-5-2002, nr.
RE2002.31086).
In 2006 is door de gemeente naar aanleiding van de inwerkingtreding van de "uniforme
openbare voorbereidingsprocedure" van de Algemene

wet bestuursrecht, de

procedurebepalingen voor het verlenen van binnenplanse vrijstellingen in de
voorschriften van geldende Doetinchemse bestemmingsplannen aangepast.
·

Parapluherziening

voorbereidingsprocedures

voor

flexibiliteitsbepalingen,

vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem op 9 november 2007
en goedgekeurd door gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 16
februari 2008.
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2.

BESCHRIJVING VAN DE HUET

2.1.

LOCATIE EN ONTSLUITING VAN DE WIJK

Tot het einde van de zestiger jaren van de vorige eeuw bleef de ontwikkeling van
Doetinchem beperkt tot het centrum en de omliggende wijken ten oosten van de Oude
IJssel. Het bestaande stedelijke gebied was gebouwd op de zandige oeverwal van de
rivier. Het gebied ten westen van de Oude IJssel maakt deel uit van het stroomdal van
deze rivier, het is relatief laaggelegen en bestaat grotendeels uit kleiige bodems.
Hierdoor was het weinig aantrekkelijk als locatie voor een grote stadsuitbreiding.
Verder zou hiervoor een extra brug over de Oude IJssel moeten worden aangelegd.
Ruimtegebrek en de behoefte aan een in ruimtelijk opzicht meer evenwichtige
ontwikkeling van de stad om het centrum heen vormde eind zestiger jaren het
belangrijkste argument om ook het gebied ten westen van de Oude IJssel als
woongebied

(en

als

werkgebied)

te

ontwikkelen.

De

verbetering

van

de

ontsluitingsstructuur vormde daarvoor de eerste stap.
Van groot belang voor die ontsluiting waren de aanleg van de Europaweg en de
Liemersweg. De Europaweg werd aangelegd als de nieuwe westelijk ontsluitingsweg
van Doetinchem in zuidelijke richting. Voor die weg werd ten westen van de bestaande
brug een nieuwe brug over de Oude IJssel aangelegd. De Europaweg kreeg bij de
kruising van de (eveneens nieuwe) A18 een aansluitpunt zodat het nieuwe woon- en
werkgebied van Doetinchem goed op het nationale wegennet kon worden aangesloten.
De Liemersweg loopt vanaf de aansluiting op de Europaweg ten zuiden van het
Sportpark-Zuid in westelijke richting via Wehl en Didam naar Zevenaar. Deze weg
vormt de centrale ontsluitingsweg van de woonwijk en het bedrijventerrein De Huet. De
woonwijk heeft op twee punten een hoofdontsluiting op de Liemersweg. Deze twee
punten vormen beide het uiteinde van de Plattenburgstraat. Deze straat heeft –globaal
gezien– een U-vorm en verbindt alle buurten van de wijk met elkaar.
Voor de woonwijk is aan de spoorlijn Arnhem-Winterswijk het station “Doetinchem-De
Huet” aangelegd.
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2.2.

RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE WIJK

Door het stroomdal van de Oud IJssel loopt in zuidoost-noordwestelijke richting een
smalle stroomrug. Langs de oostrand van deze stroomrug ligt een gekanaliseerde
beek, de Wijnbergse Loopgraaf. Langs de westrand van stroomrug loopt de Wehlse
beek. Over deze stroomrug liep de Belderstraat waaraan in de verleden een boerderij
met de naam De Huut lag. Deze boerderij lag iets ten noorden van de plaats van het
huidige wijkcentrum. De naam van deze boerderij is overgenomen als naam van de
nieuwe wijk. De Belderstraat is omgevormd tot een vrij liggend fietspad. Dat pad loopt
langs de zuidrand van het park in het midden van de wijk.

Woningen aan de Slotlaan
De wijk is in verschillende bouwfasen tot stand gekomen. Het grootste deel van de
woningen is gebouwd tussen 1975 en 1995. Ruimtelijk gezien kunnen er binnen het
woongebied acht buurten worden onderscheiden. Deze buurten worden van elkaar
gescheiden door de Plattenburgstraat en het langgerekte park dat is aangelegd aan
weerszijden van de Wijnbergse Loopgraaf de wijk in twee - ongeveer gelijke - helften
verdeelt.
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De Plattenburgstraat is vormgegeven als wijkontsluitingsweg. De weg ligt nagenoeg
vrij, is voorzien van ruime groene bermen en heeft slechts voor een beperkt aantal
woningen een direct ontsluitende functie. De overige straten en hoven in de wijk
hebben een direct ontsluitende functie voor de aanliggende woningen.
Het noordelijke en oostelijke deel van de wijk zijn het eerst aangelegd. Bij de
verkaveling van deze buurten is gekozen voor het bereiken van maximum aan
ruimtelijke diversiteit. De ontsluitende straten en hoven vormen een grillig, bijna
organisch lijkend, patroon. De straten hebben nauwelijks rechte hoeken. Veel van deze
straten en hoven zijn verbonden door vrij liggende fiets- en wandelpaden.
Het zuidwestelijke deel van de wijk is het jongst. Voor de vormgeving van de
verkavelingsstructuur is hier teruggegrepen op rechthoekige en symmetrische
patronen.
De grootste bouwdichtheid hebben het oostelijke en het zuidelijke deel van de wijk. In
het zuidwesten van de wijk, waar de meeste vrijstaande woningen en twee-onder-éénkappers zijn gebouwd, is de bebouwingsdichtheid het laagst.
Zoals boven aangegeven stroomt door het centrale groene gebied de Wijnbergse
Loopgraaf. Deze waterloop is op twee punten verbreed tot een grote vijver. Deze
vijvers vormen een belangrijk structurerend element van dit park. Het park is ontsloten
door een aantal wandel- en fietspaden. Aan de noord en de oostzijde van de wijk is
een groene zoom met een geluidswal aan gelegd om het woongebied in visuele en
akoestische zin af te schermen voor het verkeer en het verkeerslawaai van de
Liemersweg en de Europaweg.
2.3.

DE WOONFUNCTIE NADER BEKEKEN

De wijk is in de eerste plaats een woongebied. In totaal bestaat de woningvoorraad in
de woonwijk De Huet uit 4287 woningen. Het volgende diagram geeft een beeld van de
bouwperiode van de woningen.
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Bouwperiodes

>2001
1%

<1940
2%

1991-2000
17%

1941-1950
0%
1951-1960
1%
1961-1970
1%
1971-1980
16%

1981-1990
62%

Bouwperiode van de woningen
Uit het bovenstaande diagram blijkt verder dat verreweg de grootste bouwactiviteit
heeft plaatsgevonden in de jaren 1981-1990. In die jaren is 62% van de nu aanwezige
woningvoorraad gerealiseerd. Huizen van vóór 1971 en ná 2000 ontbreken nagenoeg.

Woningtype

Appartement
9%
Geschakelde
woning
2%

Benedenwoning
1%

Bovenwoning
1%
Type onbekend
1%
Vrijstaand
8%

Eindwoning
5%

Helft v/e
dubbel
25%

Hoekwoning
12%
Rijwoning
36%

Procentuele verdeling in woningtypen
Uit het bovenstaande diagram blijkt dat het grootste deel van de woningvoorraad (61%)
uit rijtjeswoningen en dubbele woningen (twee-onder-één kap) bestaat. Het aandeel
vrijstaande woningen bedraagt 8%. In de nabijheid van het station zijn een aantal
blokken met gestapelde woningen gebouwd. Deze woningen vallen in de categorieën
benedenwoning, bovenwoning en appartement.
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Uit het onderstaande diagram blijkt dat de woningvoorraad voor het grootste deel uit
koopwoningen bestaat.

Eigendomsvorm

Huur
36%

Koop
64%

Verdeling tussen koop- en huurwoningen
In de Huet staan relatief veel goedkope koopwoningen in vergelijking met Doetinchem
als geheel (zie onderstaande tabel). Een en ander blijkt ook uit de WOZ-waarden, die
in onderstaande grafiek zijn weergegeven.
Indeling koopwoningen Doetinchem De Huet
Goedkope koopwoningen

39%

49%

61%

51%

100%

100%

(<199.999)
Dure koopwoningen
(>199.999)
Totaal

WOZ-waarde koopwoningen (in duizenden
euro's)
>227
Het Weerdje
en De Huet
Doetinchem

134-227
94-134
<94
0

20

40

60

80
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Wijzigingen in de sociale opbouw van een wijk vragen om een voortdurende
aanpassing van de woningvoorraad. In de komende jaren zal de verdere vergrijzing
van de bevolking leiden tot een grotere behoefte aan woningen die geschikt zijn voor
senioren en aan woningen die verbonden zijn met een zorgcentrum. Verder zal de
behoefte

stijgen

aan

woningen

voor

minder

validen.

Voor

2015

is

een

behoefteberekening gemaakt van de verschillende categorieën van aangepaste
woningen in de wijk. Deze is in de onderstaande tabel weergegeven. Verder is hierin
weergegeven in hoeverre in deze behoefte voorzien kan worden door aanpassing van
de bestaande woningvoorraad en de bestaande verzorgingshuizen. De onderstaande
tabel geeft een beeld van de behoefte weer.
Seniorenwoningen en aangepaste woningen
De Huet

intramuraal beschut rolstoel zorggeschikt totaal

2015 gewenste aantallen woningen
2003 bestaande voorraad (totaal)

65

124

77

179

445

0

57

99

183

339

0

156

0

183

339

2015 situatie na aanpassing bestaande
voorraad en verzorgingshuizen
en exclusief nieuwbouw
2.4.

OVERIGE RUIMTELIJKE FUNCTIES

Bedrijvigheid en voorzieningen
In de wijk komen geen productiebedrijven voor. Wel zijn er een groot aantal
kleinschalige bedrijven gehuisvest waarvan het merendeel gekenschetst kan worden
als zakelijke dienstverlening. De meeste van deze bedrijven hebben, ruimtelijk gezien,
de schaal van een aan huis gebonden beroep of bedrijf.
Verder liggen er een aantal voorzieningen in de wijk die gericht zijn op de behoeften
van de wijkbewoners. De detailhandel neemt daarin een centrale plaats in en is
grotendeels geconcentreerd in het winkelcentrum “De Bongerd”. Dit winkelcentrum
annex dienstencentrum ligt in het zuiden van de wijk aan de Plattenburgstraat op korte
afstand van het station. Bij dit winkelcentrum ligt de sporthal “De Bongerd”, het
wijkcentrum “De Zuwe”, het kerkelijk centrum “De Wingerd” en een filiaal van de
gemeentelijke bibliotheek. Elders in de wijk, aan de Slotlaan, ligt nog een supermarkt.
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Winkelcentrum de Bongerd
Op twee locaties in de wijk liggen een aantal basisscholen. Aan de westkant liggen de
scholen “De Plattenburg” en “’t Venneslag” en aan de oostkant “Mozaïek”, “De Mate”
en “De Wegwijzer”.
Verkeer
Zoals

reeds eerder is aangegeven vormt de

Liemersweg de

belangrijkste

ontsluitingsweg van de woonwijk De Huet en het gelijknamige bedrijventerrein. De
Plattenburgstraat, die op twee punten op de Liemersweg uitkomt, ontsluit verder de
wijk. De meeste woonstraten en woonerven sluiten er direct of indirect op aan.
Voor de rijtjeswoningen en de gestapelde woningen is parkeerruimte gereserveerd
langs de openbare weg, al of niet in de vorm van aparte (gemeenschappelijke)
parkeerplaatsen. Langs de Plattenburgstraat kan niet geparkeerd worden omdat
parkeren langs de weg de vrije doorstroming van het verkeer zou kunnen belemmeren.
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De dubbele woningen en de vrijstaande woningen zijn voorzien van een garage op het
erf. Parkeren van de eigen auto langs de straat is bij deze woningen niet nodig.
Alle belangrijke voorzieningen in de wijk liggen aan of in de onmiddellijke nabijheid van
de Plattenburgstraat. Langs deze straat loopt buslijn 24 van de openbare
vervoersmaatschappij Syntus. Deze lijn loopt van ’s-Heerenberg via het station van
Doetinchem, het bedrijventerrein De Huet naar de woonwijk De Huet en heeft als
eindpunt de Sikkeldreef. Gedurende de werkweek wordt op deze lijn een halfuursdienst
gereden.
Groen en recreatie
De wijk De Huet bevat naar Doetinchemse maatstaven een grote hoeveelheid
openbaar groen en de hoofdopzet van de wijk wordt gekenmerkt door veelal ruim
gedimensioneerde doorgaande groen- of parkstroken aan de randen van de buurten.
De buurten die als eerste zijn ontwikkeld kenmerken zich door de aanwezigheid van
veel kleinschalig groen. In de latere buurten draagt het groen een meer functioneel
karakter en is grootschaliger van opzet. Deze kenmerken hangen nauw samen met de
in de loop van de jaren gewijzigde stedenbouwkundige benadering.
Park de Huet vormt de centrale groenvoorziening van de wijk en splitst de wijk - in
ruimtelijk opzicht - in twee delen. De kern van het park wordt gevormd door de
Wijnbergse loopgraaf die op enkele plaatsen verbreedt naar grote waterpartijen.
In dit gebied is aan de westzijde ook de kinderboerderij, Kokiezier, gehuisvest.
Verder

karakteriserend

voor

de

wijk

is

de

aanwezigheid

van

vroegere

landschapselementen als solitaire bomen, laanbomen, meidoornhagen, fruitbomen en
knotwilgen die verspreid door de gehele wijk zijn terug te vinden. Deze relicten zijn
cultuurhistorisch waardevol vanwege hun ouderdom en verwijzing naar het vroegere
landschap langs de Oude IJssel.
Het rapport “Ecologische dragers” (zie paragraaf 3.6.) legt vast dat de gebieden met
natuurwaarden in Doetinchem-Zuid deel uit maken van een lokaal ecologische netwerk
(“Groen van Zuid”) dat bovendien aansluit op natuurgebieden en op door het rijk en/of
de provincie aangewezen ecologische verbindingszones in het buitengebied. Het
“Groen van Zuid” is bedoeld om als “by-pass” de ecologisch verbindende functie van
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de Oude IJssel te versterken. Binnen het plangebied vormt de Wijnbergse Loopgraaf
met aangrenzende groenvoorzieningen een schakel binnen dit ecologische netwerk.
Inrichting en onderhoud van deze groenvoorzieningen langs dit water moeten daarom
primair gericht zijn op het behouden, versterken en ontwikkelen van natuurwaarden in
samenhang met de overige gebruiksfuncties van het park.
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3.

RUIMTELIJK BELEIDSKADER

3.1.

ALGEMEEN

Het voorliggende bestemmingsplan heeft voornamelijk een conserverend karakter. In
de wijk liggen geen locaties waar grootschalige inbreiding van de bebouwing gepland
is. Op de vrijgekomen locatie van de tijdelijke peuterspeelzaal aan de Onstein zal één
vrijstaande of één dubbele woning worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling past in het
geldende bestemmingsplan en wordt middels de nu opgelegde bestemming weer
mogelijk.
De locatie van de gemeentelijke buitendienst "De kleine Huet" aan de Belderstraat 16
zal in de planperiode van dit bestemmingsplan worden afgestoten. De bebouwing op
deze locatie kan een invulling krijgen op grond van de nu voorgestelde bestemming
Maatschappelijk -M-, maar ook hergebruik als woning behoort tot de mogelijkheden.
Het bestemmingsplan voorziet hierin.
Verder zijn er geen plannen bekend die kunnen leiden tot een verandering van de
ruimtelijke structuur van de wijk. Het bestemmingsplan bevat, met uitzondering van het
bovenvermelde geen directe nieuwbouwmogelijkheden, alleen uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande bebouwing.
Dit hoofdstuk biedt voor wat betreft de bebouwde omgeving alleen informatie over die
onderdelen van het ruimtelijke beleid van de gemeente die van belang zijn voor een
conserverend plan als het onderhavige.
Voor het water en het groen in de gemeente bestaan wel plannen. Deze hebben ook
betrekking op het water en het groen in de wijk De Huet. Naar verwachting is voor de
uitvoer van deze plannen geen partiële herziening van het bestemmingsplan nodig
omdat de plannen passen binnen de doelstellingen die aan de betreffende
bestemmingen gegeven zijn. Toch wordt over deze plannen in dit kader informatie
gegeven omdat deze plannen van invloed kunnen zijn op de toekomstige inrichting en
het toekomstige beheer van het plangebied.
3.2.

NOTA “PLANOLOGISCH BELEID 2007”

In de nota “Planologisch Beleid 2007” heeft de gemeente ruimtelijk beleid geformuleerd
voor kleine bouwplannen met betrekking tot de woning. Daarnaast voorziet de nota in
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een belangrijke verruiming en versoepeling van de tot dan toe gehanteerde
bestemmingsplanregels. In de regeling is een onderscheid gemaakt tussen ruimtelijke
aspecten die betrekking hebben op het woonhuis alleen en die ruimtelijke aspecten
van de woning die alleen geregeld kunnen worden als de kenmerken van de omgeving
daarbij betrokken worden.
Ruimtelijke aspecten van de eerste categorie zijn de grootte van bijgebouwen, aan huis
gebonden beroepen en bedrijven en de positie van de voor- en achtergevelrooilijn.
Ruimtelijke aspecten van de tweede categorie zijn bijvoorbeeld de diepte van een
bouwvlak.
In de eerdervermelde nota is een definitie opgenomen van het begrip “bijgebouw”.
Hieronder wordt verstaan een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht
ondergeschikt is aan en behoort bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen
hoofdgebouw.
Er is sprake van een aangebouwd bijgebouw, indien het bijgebouw in kwestie met
minimaal één van de gevels tegen één of meer gevels van een ander gebouw, niet
zijnde een vrijstaand bijgebouw, is gebouwd, op een zodanige wijze dat een
rechtstreekse interne verbinding tussen beide gebouwen mogelijk is.

Het filiaal van de gemeentebibliotheek bij het winkelcentrum
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3.3.

CULTUURHISTORIE, ARCHEOLOGISCH ERFGOED

Nationaal beleid
Sinds september 2007 hebben we te maken met de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg. Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het
archeologisch erfgoed in situ (ter plekke). Het is verplicht om in het proces van
ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van
archeologische waarden. Vroegtijdig onderzoek maakt ruimte voor de overweging van
archeologievriendelijke

alternatieven.

Wie

ondanks

de

aanwezigheid

van

archeologische waarden toch de grond in wil, moet archeologisch (voor)onderzoek en
opgravingen betalen. In de meeste gevallen is de gemeente bevoegd gezag (toetsing,
goedkeuring). In het geval van provinciale en rijksmonumenten zijn dat de hogere
overheden. Eén van de gevolgen van de nieuwe wetgeving is de noodzaak voor
gemeenten om de archeologische waarden in kaart te brengen en op grond hiervan
beleid te maken. Naar verwachting zal de gemeente Doetinchem in 2009 over de
benodigde archeologische waardenkaarten beschikken. Tot die tijd wordt gebruik
gemaakt van de huidige gemeentelijke kaart (1997) in combinatie met andere bronnen.
De gemeente is bevoegd gezag en bepaalt op basis van deze bronnen en in overleg
met de regio-archeoloog of er al dan niet onderzoek gedaan moet worden bij
bodemverstorende activiteiten.
Provinciaal beleid
De provincie Gelderland heeft haar cultuurhistorisch beleid vormgegeven in de nota
Belvoir en bijbehorende uitvoeringsplannen. Het beleid richt zich op het behoud en
beheer van cultuurhistorische waarden, alsmede het benutten van cultuurhistorie als
inspiratiebron. Belvoir hanteert het instrument aandachtsgebieden op basis van
karakteristieke en specifieke kwaliteiten. Het plangebied De Huet bevindt zich in het
aandachtsgebied “Achterhoek rond het natte midden”.
Gemeentelijk beleid
Tot voor kort kende de gemeente Doetinchem geen gemeentelijk beleid op het gebied
van de cultuurhistorie. In navolging van de Provincie is daar nu verandering in
gekomen. In juni 2008 is de kadernota “ Doetinchem: Cultuurhistorierijk!” door het
college van B&W van Doetinchem vrijgegeven voor inspraak. De nota is op 3
november 2008 vastgesteld als structuurvisie.
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De nota richt zich op zowel het behoud en beheer van cultuurhistorische waarden als
op

visualisatie

van

ondergrondse

en

minder

zichtbare

sporen

en

op

gebiedsontwikkeling met behulp van de cultuurhistorie.
Kennisvermeerdering, inventarisatie van aanwezige waarden en als vervolg daarop de
actualisatie

van

monumenten

en

het

toekennen

van

status

aan

overige

cultuurhistorische waarden, heeft de hoogste prioriteit. Dit impliceert een enorme
inhaalslag die enige jaren in beslag zal nemen.
Het simpele feit dat een pand op dit moment niet als gemeentelijk of rijksmonument
staat geregistreerd, zegt daarom nu nog niet zoveel over de daadwerkelijke waarde
van het pand. Het pand is wellicht wel waardevol, maar is simpelweg nog niet
geïnventariseerd.
In 2009 wordt een eerste grote slag gemaakt met inventariseren op het gebied van de
(na)oorlogse stedenbouw, de bebouwing in het buitengebied en het industrieel erfgoed.
Naar verwachting zullen panden, relicten en anderszins aan het einde van dat jaar in
elk geval op een lijst met potentiële monumenten staan en wellicht al zijn aangewezen
als monument. Daarnaast zal de inventarisatie van (na)oorlogse stedenbouw een
document

opleveren

met

aanbevelingen

voor

behoud

en

ontwikkeling

van

karakteristieke wijken uit die periode. In dit onderzoek zal de wijk De Huet ook worden
meegenomen.
3.4.

WELSTANDSNOTA (2004)

In het verlengde van het bestemmingsplan ligt het welstandstoezicht. Veel
bouwplannen

kunnen

pas

uitgevoerd

worden

als

daarover

een

positief

welstandsadvies is gegeven. De gemeente heeft op 24 maart 2004 de Welstandsnota
vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke wijze en in welke mate nieuwe gebouwen,
bouwwerken en gebouwde objecten dienen te worden ingepast in de bestaande
omgeving.
Voor de verschillende delen van de gemeente gelden verschillende niveaus van
toetsing. De moderne woon- en werkgebieden van de stad, waaronder De Huet, zijn
over het algemeen in een vrij korte periode in grote bouwstromen tot stand gekomen.
Hierdoor hebben de bouwwerken veel gemeenschappelijke kenmerken. Voor deze
gebieden kan de toetsing licht zijn.
Dat betekent dat een bouwplan voor een locatie in de wijk De Huet alleen afgekeurd
wordt als het gebouw storend zal werken op de omgeving en de omgeving sterk gaat
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domineren. Voor gebieden met een lichte toetsing gelden de volgende algemene
welstandscriteria:
·

de bebouwing voegt zich binnen het huidige karakter van de woonomgeving;

·

de gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm;

·

de woningen zijn met de voorgevel georiënteerd op de belangrijkste straat;

·

per erf en per kavel is er één hoofdmassa;

·

bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa;

·

kleur- en materiaalgebruik zijn in harmonie met de omgeving; scherpe contrasten
worden vermeden.

Verder zijn er in de Welstandsnota ontwerpcriteria geformuleerd voor een aantal
zogenaamde “licht vergunningplichtige” bouwwerken. Deze criteria gelden overal in de
gemeente. Het gaat om de volgende bouwwerken: aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen, wijzigingen van de kozijnen en de gevels, dakkapellen, dakramen,
zonnepanelen en zonnecollectoren, spriet-,staaf- en schotelantennes, erfafscheidingen
en rolhekken, luiken en rolluiken.
3.5.

GROENSTRUCTUURPLAN DOETINCHEM (1992)

Het Groenstructuurplan Doetinchem heeft als doel richting te geven aan de gewenste
opbouw en ontwikkeling van het groen in de stad. De hoofddoelstelling van het
groenbeleid is het instandhouden en realiseren van groenvoorzieningen die bijdragen
aan het welzijn van de inwoners van de gemeente. De waarde van het groen wordt
bepaald door de kwaliteit – gevormd door structurerende betekenis, functionele
betekenis en beplantings- en onderhoudstechnische aspecten – en de kwantiteit
(aantal vierkante meters per inwoner).
In dit plan wordt geconstateerd dat de sociale veiligheid van diverse vrij liggende
langzaam verkeersroutes door de wijk De Huet aandacht verdient. Verder wordt
voorgesteld dat de gemeente moeilijk en relatief duur te onderhouden, snippergroen
afstoot en verkoopt aan particulieren. Ten slotte wordt gepleit voor een natuurlijk
beheer van de “langgerekte waterzones” in de wijk. In dat kader dient ook de
waterkwaliteit zo goed mogelijk te zijn. Deze beleidsvoornemens zijn in de afgelopen
15 jaar omgezet in concrete maatregelen die zijn uitgevoerd.
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3.6.

WATERPLAN DOETINCHEM (2003)

De gemeente heeft samen met het Waterschap Rijn en IJssel dit beleidsdocument
opgesteld. Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw zijn de
volgende beleidsdoelen het belangrijkst:
·

het toepassen van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren;

·

water van schoon naar minder schoon laten stromen;

·

met water de identiteit van de plek zichtbaar maken;

·

het scheppen van optimale belevings- en gebruiksmogelijkheden van het water in
de woonomgeving.

Voor 2015 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Voor woongebieden als De
Huet zijn de volgende doelstellingen van belang:
·

de gemeente spant zich in om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren, in 2015 moet dit water schoon, bereikbaar en veilig zijn, en heeft het
een natuurlijke uitstraling;

·

de gemeente heeft het rioolstelsel zó ingericht dat de vuiluitworp aan de
basisinspanning voldoet;

·

het gemeentelijke beleid met betrekking tot het afkoppelen wordt voortgezet;

·

de mogelijkheid bestaat om in parkvijvers te vissen;

·

bewoners zijn zich bewust van de waarde van water en nemen waterbesparende
maatregelen, gebruiken niet uitloogbare bouwmaterialen en voorkomen dat grondof oppervlaktewater wordt verontreinigd.

3.7.

NOTA “ECOLOGISCHE DRAGERS” EN HET PROJECT “GROEN VAN ZUID” (2003)

In de nota “Ecologische dragers” worden verschillende scenario’s geformuleerd om de
ecologische verbindingsfunctie van de Oude IJssel te versterken. Bij raadsbesluit van
11 september 2003 is een keuze gemaakt voor het scenario “Ecologisch netwerk
(Groen van Zuid)”. Dat houdt in dat de gebieden met natuurwaarden in DoetinchemZuid deel uit zullen maken van een ecologisch netwerk dat aansluit op de
natuurgebieden en de ecologische verbindingszones in het buitengebied.
Bij de verdere inrichting van Doetinchem-Zuid streeft de gemeente Doetinchem er naar
om de leefomstandigheden voor deze bijzondere planten- en diersoorten te behouden
en te verbeteren. Het is daarom van belang dat de beken (onder andere de Wijnbergse
Loopgraaf), moerassige gebieden rond De Huet en de rivierkolken (onder andere de
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Kapperskolk in Wijnbergen) blijven bestaan. De aanwezigheid van een ecologische
verbindingszone is hierbij van levensbelang.

Het groene midden van de wijk
In het gebied ten zuiden van de Oude IJssel komen diverse zeldzame plantensoorten
voor zoals de gewone dotterbloem, de beekpunge en de kleine bevernel. Ook komen
er enkele waardevolle diersoorten in het gebied voor zoals vleermuizen, vogels (onder
andere de ijsvogel, steenuil en sperwer), amfibieën (kleine watersalamander) en
dagvlinders (oranjetipje).
De ecologische verbindingszone (zie onderstaand kaartje) door het groen van
Doetinchem-Zuid start bij de Wijnbergsebrug over de Oude IJssel. Daarna loopt de
verbinding via de Kapperskolk door Wijnbergen, passeert de Europaweg en loopt
vervolgens langs de Wijnbergse Loopgraaf, Dichteren, en De Huet richting.
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Figuur 1 Nota ecologische dragers

Barlham. Hier mondt de verbindingszone uit in de Oude IJssel. Deze ecologische
verbinding

is

geschikt

voor

de

verplaatsing

van

vele

diersoorten:

zowel

waterorganismen als vissen en amfibieën als voor vliegende diersoorten als vogels en
vlinders.
Ten slotte worden in Doetinchem-Zuid aanvullende maatregelen genomen om het
leefklimaat voor de planten- en diersoorten te verbeteren. Zo worden onder
verschillende wegen ecoduikers voor de dieren aangelegd, zodat deze veilig kunnen
oversteken.
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3.8.

MOBILITEITSPLAN (2008)

In dit plan is het gemeentelijke mobiliteitsbeleid vastgelegd voor de korte en de
middellange termijn. Een belangrijke constatering is dat het groeiende autoverkeer in
de komende jaren een aantal ruimtelijke ingrepen noodzakelijk maakt om Doetinchem
in de toekomst voor de auto bereikbaar te houden. Een van die ingrepen is het
verlengen van de uitvoegstrook van de Liemersweg. Deze verlenging past in het
bestemmingsplan.
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4.

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

4.1.

ALGEMEEN

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan het ruimtelijke beleidskader en de plannen die
- in aanvulling op de planregeling - bepalend zullen zijn voor de wijze waarop het
plangebied in de komende jaren wordt bebouwd en ingericht. Dit hoofdstuk biedt
informatie over de overige ruimtelijke en milieukundige aspecten waarmee rekening
gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en het beheer van het
gebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van bepaalde
locaties. Een deel van deze beperkingen kan naar verwachting worden opgeheven
door ter plaatse maatregelen te treffen of milieuvergunningen van bedrijven aan te
scherpen.
4.2.

FLORA EN FAUNA

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is in de gemeente Doetinchem
alleen het gebied de Zumpe aangewezen als beschermd natuurgebied, gelegen in het
buitengebied ten oosten van Doetinchem. In de gemeente zijn geen andere gebieden
aanwezig die op basis van deze wet bescherming genieten, waaronder de speciale
beschermingszones ex de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn.
De Flora- en faunawet is per 1 april 2002 van kracht. In deze wet is in artikel 2 de
zorgplicht opgenomen. Deze plicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht
neemt voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet, of
redelijkerwijs kan vermoeden, dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor de
flora of fauna zal hebben verplicht is deze handelingen achterwege te laten voor zover
zulks in redelijkheid kan worden gevergd.
Indien hij deze handelingen tóch moet verrichten dan dient hij alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de mogelijke negatieve
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen,
deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
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Naast de zorgplicht voor álle dieren en planten zijn in de Wijziging Regeling vrijstelling
beschermde dier- en plantsoorten Flora- en faunawet van 25 januari 2005
(Staatscourant 2 februari 2005), drie tabellen opgenomen met een overzicht van
beschermde inheemse dieren en planten. Ter voorkoming van verontrusting,
verstoring, doden, vernieling van vaste rust- of verblijfplaatsen en dergelijke van deze
soorten moet er voorafgaande aan plan- en visievorming, uitvoering, verstrekken van
vergunningen (bouw-, sloop-, aanleg-, en milieuvergunningen) en aanleg- of
reconstructiewerken een inventarisatie plaatsvinden van de beschermde flora- en
faunasoorten. Aan deze inventarisatie moet een beschrijving gekoppeld worden van de
ecologische effecten van de betreffende ingreep en de eventuele mitigerende
(maatregelen om het fysische effect van barrières te verminderen) en compenserende
maatregelen om de eventuele negatieve effecten te beperken of te voorkomen. Op
basis van de aangetroffen soorten dient er een afweging plaats vinden voor de
instandhouding van de biodiversiteit en hun ecotoop.
Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, dienen de
verbodsbepalingen artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet in acht te worden
genomen. Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van een vergunning,
onderzoek dient te worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten
die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten. Tevens dient te worden
onderzocht in hoeverre verstoring, vernieling of verontrusting van de beschermde
soorten plaats vindt. Indien inbreuk wordt gepleegd op de verbodsbepalingen die op
grond van de bepalingen van de Flora- en faunawet zijn vastgesteld, kan een
vrijstelling gelden of een verzoek tot ontheffing worden aangevraagd.
4.3.

BESTAANDE BOMEN

Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de structuur, de identiteit, de
belevingswaarde,

de

ecologische

waarde

en

de

gebruikswaarde

van

de

woonomgeving en worden dan ook beschouwd als de belangrijkste groenelementen in
de stedelijke omgeving. Hierbij geldt dat naarmate de bomen ouder zijn, de waarde van
de bomen voor de omgeving toeneemt. Om deze reden is het van belang om in de
bestaande situatie en bij nieuwe ontwikkelingen met zorg om te gaan met de boom en
zijn groeiplaats.
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4.4.

GELUID WEGVERKEER

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij de ruimtelijke planontwikkeling ter
waarborging van een akoestisch goed woon- en leefklimaat rekening te worden
gehouden met het aspect wegverkeerslawaai. Daarbij gaat het alleen om het geluid
van het wegverkeer op wegen met een maximale snelheidslimiet van 50 km/uur of
hoger. Het geluid van het verkeer op wegen of woonerven waar een maximale
snelheidslimiet geldt van 30 km/uur of lager hoeft op basis van artikel 74 lid 2 van de
Wet geluidhinder (Wgh) niet mee te tellen bij de berekening van de geluidbelasting.
Bij nieuw te bouwen woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen als bedoeld in
de Wgh moet worden aangetoond dat de geluidsbelasting van de gevel als gevolg van
het wegverkeer niet groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB als vermeld in
artikel 76 Wgh. Deze onderzoeksplicht geldt alleen voor ontwikkelingen die zich
voordoen in de wettelijke geluidszone van de weg. Bij binnenstedelijke wegen met
twee rijstroken is de wettelijke geluidszone (ex artikel 74 Wgh) 200 meter aan
weerszijden van de weg.
De woonbebouwing in het plangebied ligt deels in de wettelijke geluidszones van de
Liemersweg, de Europaweg en de Plattenburgstraat. De overige straten en woonerven
behoren tot het 30 km-gebied. Voor de bestaande woningen en geluidgevoelige
bestemmingen heeft dat geen gevolgen. Er dient echter wél onderzoek gegaan te
worden als de gemeente binnen een van deze geluidszones woningen of andere
geluidgevoelige bestemmingen wil toelaten (bijvoorbeeld een school) die niet passen in
het

voorliggende

bestemmingsplan

en

waarvoor

een

ontheffings-

of

bestemmingsplansprocedure gevolgd moet worden.
4.5.

GELUID RAILVERKEER

Aan de zuidrand van het plangebied loopt de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. De
wettelijke geluidszone voor deze spoorlijn binnen de bebouwde kom bedraagt op basis
van artikel 105 Wgh 100 meter aan weerszijden van de rails. De geluidsbelasting van
de gevels van de woningen die het dichtst bij de spoorlijn liggen overschrijdt de
voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai, te weten 57 dB (ex artikel 105 Wgh). De
maximale ontheffingswaarde van 70 dB wordt echter niet overschreden.
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Indien er nieuwe woningen binnen de zone worden gebouwd moet vooraf een
akoestisch onderzoek worden uitgevoerd waaruit blijkt op welke wijze aan de
grenswaarde kan worden voldaan.
4.6.

HINDER BEDRIJVEN OMGEVING

Ten noorden van de woonwijk ligt het bedrijventerrein De Huet. Op dit terrein zijn
bedrijven toegelaten in de milieucategorieën 1-4 volgens de brochure “Bedrijven en
milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit zijn bedrijven die
tot op minimaal 200 meter afstand van een rustige woningwijk gesitueerd moeten
worden om de kans op hinder tot een minimum te beperken. Langs de Liemersweg zijn
bedrijven toegelaten tot en met categorie 3. Voor deze bedrijven geldt een minimale
afstand van 100 meter.
De meeste bedrijven op het bedrijventerrein liggen op voldoende afstand van de
woonwijk De Huet, gelet op de afstandseisen die bij de milieucategorie passen waarin
ze thuishoren. Er zijn een paar uitzonderingen. De betreffende bedrijven veroorzaken
echter geen geluidhinder of geurhinder in de woonwijk De Huet. Verder dragen deze
bedrijven ook niet bij aan mogelijke overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit
(ex Besluit luchtkwaliteit).
Het bestemmingsplan “Bedrijfsterrein De Huet” is gezoneerd op zodanige wijze dat de
bedrijven in de hogere milieucategorieën zich alleen kunnen vestigen op locaties die op
relatief grote afstand van de woonwijk De Huet en van de kantoren op de bedrijfsterrein
zelf gelegen zijn.
Om de geluidsruimte van de bedrijven op het bedrijfsterrein de beschermen is in het
kader van voormeld bestemmingsplan een geluidszone vastgesteld. Deze zone omvat
het gebied waarbinnen de cumulatieve geluidsimmissie van de bedrijven op het terrein
hoger dan 50 dB(A) mag zijn. Deze grens van deze 50 dB(A) immissiecontour raakt
aan de noordkant van het plangebied van het de woonwijk De Huet maar leidt niet tot
een beperking van de bouwmogelijkheden aan de noordrand van de wijk.
4.7.

EXTERNE VEILIGHEID

Voor het plangebied de woonwijk De Huet is een onderzoek uitgevoerd naar het aspect
externe veiligheid. Het document “Externe veiligheid in het bestemmingsplan”
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(Provincie Gelderland/DHV, december 2005) en de handleiding “Omgaan met transport
van gevaarlijke stoffen voor overheden” (Provincie Gelderland, januari 2006) zijn
gebruikt als leidraad bij het opstellen van dit advies.
Externe veiligheid algemeen
Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico’s en richt zich op het gebruik, de
opslag, de productie van gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen
(wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen).
Voor inrichtingen (bedrijven) is het “Besluit externe veiligheid inrichtingen” van belang.
In dit besluit wordt externe veiligheid in artikel 1 omschreven als “de kans om buiten
een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen
de inrichting waar een gevaarlijke stof betrokken is”.
Voor transport is de “Wet vervoer gevaarlijke stoffen” van belang. Daarnaast is een
aantal besluiten en regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is.
Beoordeling externe veiligheid plangebied
·

In of nabij het plangebied zijn geen inrichtingen aanwezig waarop het Besluit
externe veiligheid van toepassing is.

·

In of nabij het plangebied is tevens geen inrichting aanwezig waarop het
Vuurwerkbesluit van toepassing is.

·

Het plangebied valt binnen de invloedzone van de spoorlijn Arnhem Winterswijk.
Op deze spoorlijn is geen transport van gevaarlijke stoffen.

·

Het plangebied valt binnen de invloedzone van de ontsluitingswegen Europaweg
en Liemersweg en de wijkontsluitingsweg Plattenburgstraat. Op basis van de
Risicoatlas wegtransport (RAW) en op basis van de vuistregels van de handleiding
“Omgaan met transport van gevaarlijke stoffen voor overheden” is gebleken dat
geen sprake is van belemmeringen voor de plangebied.

·

Direct grenzend aan het plangebied liggen twee hoge druk aardgasleidingen. Op
basis van de circulaire “Zonering langs hogedruk aardgasleidingen” van het
Ministerie VROM (26 november 1984) gelden daarvoor veiligheidszones die door
de netbeheerder (Gasunie) worden gehanteerd. Binnen die zones is bebouwing
niet toegestaan. Voor de buisleiding langs de noordzijde van de Liemersweg (Ø8”
40 bar) geldt een wettelijke contour van 7 meter en voor de buisleiding aan de
westkant van het plangebied (Ø4” 40 bar) geldt een contour van 4 meter aan
weerszijden van de hartlijn van de buis.
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Conclusie
Het plangebied ligt niet in een veiligheidszone rondom een inrichting of langs een weg
of spoorlijn waarlangs gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. De aardgasleidingen
vormen hierop een uitzondering. Binnen de (wettelijke) veiligheidscontour van deze
leidingen is echter geen bebouwing aanwezig.
4.8.

HINDER BEDRIJVEN IN PLANGEBIED

De bedrijven in het plangebied hebben een kleinschalig karakter en beperken zich tot
bedrijven in de sfeer van de dienstverlening. De bedrijven zijn veelal gehuisvest bij of in
een woonhuis en leiden niet tot hinder voor de omwonenden.
4.9.

WATER

De watertoets
Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het
op een andere manier omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst
bescherming te bieden tegen overstromingen en wateroverlast. De watertoets is een
instrument dat ruimtelijke plannen toetst aan de mate waarin zij rekening houden met
het beleid om het water meer ruimte te geven. De watertoets heeft als doel om in een
vroegtijdig stadium alle relevante partijen te betrekken bij het opstellen van een
wateradvies. De toets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige
aspecten die van betekenis zijn voor het gebruik en de functie van het plangebied en
de directe omgeving van het gebied, bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar),
wateroverlast en waterkwaliteit.
Het watersysteem van het plangebied
Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Oude IJssel, dat in de Watervisie van
het Waterschap Rijn en IJssel als “basissysteem” is gekarakteriseerd. Door het
plangebied stroomt de Wijnbergse Loopgraaf die ten westen van het bedrijventerrein
De Huet in de Oude IJssel uitmondt. De Wijnbergse Loopgraaf loopt door het centrale
groengebied van de wijk en is op een aantal punten vergraven tot een waterpartij. De
westgrens van de wijk wordt gemarkeerd door de Wehlse Beek. Beide wateren zijn
A-watergangen en als zodanig grotendeels in beheer bij het Waterschap Rijn en IJssel
(met uitzondering van de vijvers in het Huetpark).
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In het stedelijke gebied is de waterhuishouding in eerste instantie gericht op het
voorkomen van (grond)wateroverlast. Woonwijk De Huet ligt binnendijks in een relatief
laag

gebied.

De

Liemersweg

vormt

de

hoogwaterkering.

Onder

normale

omstandigheden is de drooglegging van het gebied in relatie met het grondwaterpeil in
voldoende mate gezekerd. Er is voldoende berging aanwezig om piekafvoeren uit het
eigen verharde plangebied op te vangen. Bij hoogwaterafvoeren via de Oude IJssel en
het in werking treden van de hoogwaterkering is de afvoer van de Wijnbergse
Loopgraaf gedeeltelijk gestremd, waardoor er (grond)wateroverlast kan ontstaan. Het
plangebied ligt in het rioleringsdistrict De Huet.
Provinciaal beleid
In het Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland 2005 – 2009 wordt met betrekking tot
stedelijk gebied aangegeven, dat inrichting en beheer van het waterhuishoudkundig
systeem gericht zijn op:
·

het voorkomen en beperken van wateroverlast;

·

de ontwikkeling en behoud van de natuur in het stedelijk gebied;

·

het voorkomen van zettingen;

·

het herbenutten van ontwateringswater voor drink- en industriewatervoorziening of
voor herstel van verdroogde natuur;

·

het weren van (diepe) drainage en het voorkomen van instroming van
oppervlaktewater op de riolering;

·

het beperken van de vuilbelasting door riooloverstorten;

·

het beperken van de invloed van bronbemaling.

De waterketen in het stedelijke gebied is zodanig ingericht dat deze geen negatieve
invloed heeft op het grond- en oppervlaktewater. Stedelijke ontwikkelingen en
stedelijke herinrichting en herstructurering dienen “waterneutraal” te zijn en worden
benut om het watersysteem waar nodig op orde te brengen en te verduurzamen.
Beleid Waterschap Rijn en IJssel
In het Beheersplan Waterschap Rijn en IJssel 2007 – 2010 het Waterschap Rijn en
IJssel uitgangspunten vastgelegd voor het waterbeheer en het beheer van
waterkeringen en waterwegen. Kernbegrippen zijn schoon, levend en functioneel
water. Het waterschap streeft samen met gemeenten naar een vorm van duurzaam
stedelijk waterbeheer en verbetering van de waterkwaliteit, door afkoppelen van
schoon regenwater, het minimaliseren van de verontreiniging van oppervlaktewater en
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waterbodem en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Met betrekking tot de
chemische en ecologische waterkwaliteit van oppervlaktewater wordt gewerkt aan
nadere invulling van doelstellingen en maatregelen op basis van de normstelling uit de
Europese Kaderrichtlijn Water.
Waterplan Doetinchem
In paragraaf 3.5. is het Waterplan Doetinchem behandeld. Het beleid dat daarin is
verwoord is vertaald in deze waterparagraaf.
Waterhuishoudkundige aspecten
Aan de hand van de “Handreiking Watertoets” is het aspect water in onderhavig plan
meegenomen. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke waterhuishoudkundige
aspecten een rol spelen in de bestaande en de toekomstige waterhuishouding van het
plangebied.
Waterhuishoudkundig

Relevant

Toelichting

ja

De

aspect
Veiligheid

Liemersweg

is

onderdeel

van

de

hoogwaterkering langs de Oude IJssel. Delen
van de waterkering liggen in het plangebied.
Wateroverlast

ja

Bij hoogwaterafvoeren via de Oude IJssel is
er sprake van een beperkte lozing van de
Wijnbergse Loopgraaf, waardoor er kans is
op enige (grond)wateroverlast.

Riolering

ja

Voorkomen dient te worden dat schoon
hemelwater wordt afgevoerd via het riool
(vasthouden – bergen – infiltreren – afvoeren)

Watervoorziening

nee

Het plangebied betreft bestaand bebouwd
gebied. Watervoorziening in en nabij het
plangebied is niet aan de orde.

Volksgezondheid

nee

Het plangebied betreft bestaand bebouwd
gebied. Er wordt rekening gehouden met het
minimaliseren van milieuhygiënische risico’s.

Bodemdaling

nee

Het plangebied heeft een draagkrachtige
bodem. Eventuele zettingen zijn niet relevant.
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Grondwateroverlast

nee

In het gebied is op sommige plaatsen sprake
van een slecht doorlatende laag in de
ondergrond, waardoor periodiek kruipruimtes
onder kunnen lopen.

Oppervlaktewaterkwaliteit nee

Er zijn riooloverstorten in het plangebied, die
uitmonden

op

riooldistrict

de

oppervlaktewater.
Huet

voldoet

Het

aan

de

basisinspanning.
Grondwaterkwaliteit

nee

Er ligt geen waterwingebied in de omgeving.
Er worden geen werken uitgevoerd die de
grondwaterkwaliteit negatief beïnvloeden.

Verdroging/kwel

nee

Er is geen sprake van kwel of verdroging.

Natte natuur

ja

Er

liggen

geen

natuurgebieden

in

of

benedenstrooms het plangebied. In het kader
van het project Groen van Zuid wordt de
ecologische

functie

van

de

Wijnbergse

Loopgraaf versterkt.
Inrichting en beheer

ja

De Wijnbergse Loopgraaf en Wehlse Beek
zijn keurwatergangen van het waterschap. Er
komt een uitbreiding van het plas/drasgebied
en

de

oevers

zullen

op

een

meer

natuurvriendelijke wijze worden beheerd.
Nadere toelichting veiligheid
De hoogwaterkering aan de zuidzijde van de Oude IJssel wordt onder andere gevormd
door de Liemersweg. Ter plaatse van de fietstunnel onder de Liemersweg ligt de
hoogwaterkering buiten het fietspad aan de zijde van de woonwijk. Delen van de
hoogwaterkering liggen in het plangebied. De keur op de waterkeringen van
Waterschap Rijn en IJssel is van toepassing.
Nadere toelichting wateroverlast
Er is voldoende berging aanwezig om piekafvoeren uit het eigen verhard plangebied op
te vangen. Bij hoogwaterafvoeren op de Oude IJssel en het in werking treden van de
hoogwaterkering is de afvoer van de Wijnbergse Loopgraaf gedeeltelijk gestremd,
waardoor er wateroverlast kan ontstaan. Het plan is een actualisatie en legt de
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bestaande situatie vast, voorziet niet in meer mogelijkheden om water vast te houden
en realiseert geen vergroting van het oppervlaktewater. Aan de noordwestkant van het
plangebied ligt een laaggelegen gebied met mogelijkheden voor waterberging.
Nadere toelichting riolering
Het plangebied maakt deel uit van het rioleringsdistrict De Huet en is voorzien van een
gemengd rioolstelsel. Ongeveer 4 ha verhard oppervlak binnen het plangebied is
afgekoppeld, hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de basisinspanning. Het
ingezamelde afvalwater wordt onder vrij verval afgevoerd naar het rioolgemaal de Huet
hoek Liemersweg/Engergieweg en verder naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Etten. In het plangebied liggen 3 riooloverstorten bij de Plattenburgstraat op de
Wijnbergse Loopgraaf, en 1 overstort bij de Bastinglaan op de Dichterense Tochtsloot.
Bij nieuwe (toekomstige) ontwikkelingen in het plangebied wordt de onderstaande
beleidslijn gevolgd.
·

Hemelwater wordt zoveel mogelijk in het plangebied vastgehouden. Indien dit niet
mogelijk is wordt het overtollige water tijdelijk geborgen of geïnfiltreerd. In de
laatste plaats wordt het via het oppervlaktewater afgevoerd uit het gebied
(vasthouden – bergen – infiltreren – afvoeren).

·

Het hemelwater dat in het openbare gebied valt wordt daar zoveel mogelijk
geïnfiltreerd en/of afgevoerd naar nieuwe infiltratievoorzieningen.

·

Particulieren moeten het hemelwater zoveel mogelijk afkoppelen en ter plaatse
bergen of infiltreren.

Nadere toelichting natte natuur
In het kader van het project “Groen van Zuid” wordt de ecologische functie van de
Wijnbergse Loopgraaf versterkt. Er komt een uitbreiding van het plas/drasgebied en de
oevers zullen op een meer natuurvriendelijke wijze worden beheerd. Eén van de
beoogde effecten hiervan is verbetering van de waterkwaliteit van de Wijnbergse
Loopgraaf en de vijvers in het park van de wijk.
Nadere toelichting Inrichting en Beheer
Over de inrichtingsplannen met betrekking tot het park van de wijk en de aanpassing
van de Wijnbergse Loopgraaf is overleg geweest met het Waterschap Rijn en IJssel. Er
is een keurontheffing verleend. Er komt een beheer- en onderhoudsplan plan, mede in
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het kader van de verwachte overdracht van beheer en onderhoud van stedelijk water
naar het Waterschap Rijn en IJssel.
Afstemming met de waterbeheerder
Deze waterparagraaf is gebaseerd op het wateradvies dat het Waterschap Rijn en
IJssel in het kader van het vooroverleg heeft gegeven.
4.10. CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
Historisch landschappelijk erfgoed
Het plangebied De Huet is van oorsprong een overwegend nat gebied en wordt
gekenmerkt door voormalige rivierduinen. De bodem van het gebied bestaat uit bruine
rivierleemgronden en bruine rivierzandgronden.
Er is een duidelijk verschil tussen de hogere en lagere delen van het gebied. De hoger
gelegen stroomrug die min of meer parallel loopt langs de Oude IJssel (van zuid-oost
naar noord-west) is in elk geval in de 18e en 19e eeuw gebruikt als strook
akkerbouwland. De strook is nu nog herkenbaar dankzij de Belderstraat die er al
minimaal twee eeuwen overheen loopt. Het lager gelegen deel van het gebied is in het
verleden altijd als grasland gebruikt omdat het voor weinig anders geschikt was.
Ten noorden van de stroomrug is het land in lange verticale stroken verkaveld. Ten
zuiden van de stroomrug was er in het verleden sprake van een mozaïekverkaveling.
In de huidige wijk De Huet zijn die patronen en dat verschil niet meer herkenbaar.
Behalve de Belderstraat verwijzen de Wehlse beek (zuid) en de Wijnbergse loopgraaf
(zuid/noord/west) nog naar het verleden. De Wehlse beek is gekanaliseerd, maar is
waarschijnlijk nog een overblijfsel van een oude loop van de Oude IJssel. Dat zelfde
geldt voor de gekanaliseerde Wijnbergse loopgraaf. Deze vormt nu het hart van De
Huet als onderdeel van een wijkpark.
Historisch stedenbouwkundig erfgoed
Van oorsprong was het plangebied De Huet nauwelijks geschikt voor bewoning
vanwege de vochtige ondergrond. Het was een logische ontwikkeling dat de eerste
boerderijen op de stroomrug werden gebouwd en direct gelegen waren aan de
Belderstraat. Aan de inmiddels verdwenen boerderij De Huut, dankt de woonwijk zijn
naam.
In de huidige wijk is geen verwijzing meer te vinden naar het agrarische karakter van
het gebied. Vanuit historisch stedenbouwkundig oogpunt is De Huet met name
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interessant vanwege de jonge bouwkunst en stedenbouwkundige patronen uit de
(na)oorlogse periode. Het onderzoek naar de ontwikkeling van De Huet zal zich in
2009 op deze periode richten. In dat kader wordt aandacht geschonken aan de
verhouding ruimte/bebouwing/groen, patronen, openbare ruimte, hoogte van de
bebouwing en nog talloze andere aspecten.
Archeologisch erfgoed
Het plangebied De Huet wordt op de gemeentelijke Archeologische Verwachtingskaart
(1997) ingedeeld onder het kopje “het Dal van de Oude IJssel” en wordt deels
beschouwd als archeologisch belangrijke zone van rivierduinen en hooggelegen
terrasresten binnen de bebouwde kom. Dit betekent dat voor dat deel voorafgaand aan
welke bouwactiviteit of bodemverstorende activiteit dan ook archeologisch onderzoek
verricht moet worden. Bij concrete gevallen dient contact opgenomen te worden met de
gemeente voor verdere informatie.
De Archeologische Verwachtingskaart brengt ook delen van het plangebied in beeld
die archeologisch onbelangrijk zijn omdat ze al ontgrond, omgezet of geëgaliseerd zijn.
Hier hoeft geen onderzoek gedaan te worden.
4.11. LUCHTKWALITEIT
Het Besluit luchtkwaliteit is in november 2007 ingetrokken en vervangen door een
nieuwe regeling in de Wet Milieubeheer, bekend onder de naam de “Wet
luchtkwaliteit”. Op 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. In
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet Milieubeheer zijn grenswaarden en plandrempels
opgenomen voor verschillende stoffen die de lucht kunnen verontreinigen, waaronder
stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen en lood.
Op grond van deze wet dient in het kader van ruimtelijke plannen die voorzien in
nieuwe hindergevoelige functies onderzoek gedaan te worden naar de luchtkwaliteit.
Het

voorliggende

bestemmingsplan

is

een

conserverend

plan

met

enkele

wijzigingsbevoegdheden. Bij de toepassing van deze procedure kan het noodzakelijk
zijn een onderzoek naar de luchtkwaliteit te verrichten.
4.12. BODEMKWALITEIT
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn
voor de beoogde functies. Het voorliggende bestemmingsplan is een conserverend
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plan

met

enkele

wijzigingsprocedure

wijzigingsbevoegdheden.

Bij

waarbij een gevoelige functie

de

toepassing

van

een

wordt toegelaten kan het

noodzakelijk zijn een onderzoek naar de bodemkwaliteit te verrichten.
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5.

BESTEMMINGSPLANREGELING

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het beleid is vertaald in plankaarten en regels. De
plankaarten en de regels vormen samen het juridische deel van het bestemmingsplan,
dat bindend is voor de burger en de overheid.
Het bestemmingsplan is in de eerste plaats een conserverend plan, waarin het huidige
gebruik wordt vastgelegd. Duidelijk is voor welke doeleinden de grond en de gebouwen
mogen worden gebruikt en wat er aan nieuwe bebouwing wordt toegestaan. Dit biedt
rechtszekerheid aan de burger. Het plan is daarom opgezet als gedetailleerd
bestemmingsplan. De bestaande situatie is echter geen vaststaand gegeven. Er vinden
voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaats. Het plan moet flexibiliteit bieden om op
deze ontwikkelingen in te kunnen spelen. Voor een deel is dat mogelijk. In het plan zijn
daarvoor ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Daarmee kunnen
(relatief kleinschalige) ontwikkelingen planologisch worden geregeld, bijvoorbeeld
uitbreidingen van woningen of het toelaten van aan huis gebonden bedrijven of
beroepen.
5.1.

TOELICHTING OP DE PLANKAARTEN

Bij dit plan horen vijf plankaarten. De plankaart is eenvoudig van opzet. Dit bevordert
de inzichtelijkheid, handhaafbaarheid en de rechtszekerheid bij de beoordeling van
bouwplannen.
Plankaart, bestaande uit 5 bladen: 01, 02, 03, 04 en 05.
De plankaarten geven de gronden van de gehele woonwijk De Huet weer. De
bestemmingen van de gronden en de aanduidingen zijn op elke plankaart opgenomen.
De plankaart is getekend op schaal 1:1000.
De onderscheiden bestemmingen zijn:
Bestemming

Nader onderscheiden in

Cultuur en Ontspanning -CO-

kinderboerderij (kb)

Detailhandel -DHGroen -GMaatschappelijk -M-
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Sport -S-

sporthal (sph)

Tuin -TVerkeer -VVerkeer – railverkeer -V(rv)Water -WAWonen -W-

rijenwoningen (r)
dubbele woningen (d)
vrijstaande woningen (v)
gestapelde woningen (s)
vrijstaande of dubbele woningen (v,d)
woonwagenstandplaats (wp)
autoboxen (abx)

Leiding - gas -L-GLeiding - hoogspanningsverbinding -L-HVWaterstaat-Waterkering -WS-WK
In de bijlagen bij de regels zijn lijsten opgenomen voor toegelaten beroepen en
bedrijven.
De onderscheiden bestemmingen zijn voorzien van een aparte kleur en aangeduid met
een hoofdletter.
5.2.

TOELICHTING OP DE REGELS

De regels bestaan uit de volgende onderdelen:
•

hoofdstuk I: inleidende regels;

•

hoofdstuk II: bestemmingsregels;

•

hoofdstuk III: algemene regels;

•

hoofdstuk IV: overgangs- en slotregels.

Inleidende regels
De inleidende regels omvatten de gebruikte begripsomschrijvingen en afkortingen (art.
1) en de wijze van meten (art. 2). In artikel 3 zijn de algemene bouwregels opgenomen,
zoals een regeling voor ondergeschikte bouwonderdelen.
Bestemmingsregels
In de artikelen zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven.
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Elke

bestemmingsartikel

is,

overeenkomstig

de

Standaard

Vergelijkbare

Bestemmingsplannen (uitgave 2008), in beginsel opgebouwd uit:
•

een bestemmingsomschrijving; een omschrijving van de doeleinden waarvoor de
gronden zijn bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing;

•

bouwregels; deze regels bevatten de voorgeschreven maatvoering van de
bouwwerken;

•

nadere eisen;

•

ontheffing van de bouwregels;

•

specifieke gebruiksregels;

•

ontheffing van de gebruikregels;

•

aanlegvergunning;

•

wijzigingsregels.

·

De

bestemmingen

“Cultuur

en

Ontspanning

-CO-”,

Detailhandel

-DH-”,

“Maatschappelijk -M-”, en “Sport -S-”
Binnen deze bestemmingen zijn uitsluitend gebouwen toegelaten binnen het op de
plankaart aangeduide bouwvlak. De maximale goothoogte en bouwhoogte is - tenzij in
de regels anders is vermeld - op de plankaart aangegeven in een maatvoeringsymbool.
Voorts is een regeling opgenomen voor andere bouwwerken, niet zijnde gebouwen.
De locatie "De kleine Huet" aan de Belderstraat 16 is in gebruik door de gemeente als
buitendienstlocatie van het wijkbeheer. Overeenkomstig dit gebruik is de bestemming
Maatschappelijk -M- gespecificeerd met de functieaanduiding groenbeheer (gb).
Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht voor het afstoten van het pand. De
bebouwing kan na het volgen van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid verbouwd en
gebruikt worden als woning.
De bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de bestemmingen “Cultuur en Ontspanning
-CO-” en “Sport -S-” zijn beperkt tot respectievelijk een kinderboerderij (kb) en een
sporthal (sph) met daarbij behorende gebouwen.
·

De bestemming “Tuin -T-”

Binnen de bestemming “Tuin -T-” is een beperkte bebouwingsregeling opgenomen
voor andere bouwwerken. In de doeleindenomschrijving is een koppeling aangebracht
met de bestemming “Wonen -W-” omdat de gronden met de bestemming “Tuin -T-”
juridisch en feitelijk deel uitmaken van het bouwperceel waarop de woning gesitueerd.
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Bij ontheffing is het mogelijk een aanbouw of uitbouw aan de voorgevel van de woning
te realiseren.
·

De bestemmingen “Verkeer -V-” en “Verkeer - railverkeer -V(rv)-”

In de regels van deze bestemmingen is een beperkte bebouwingsregeling opgenomen
voor gebouwen en bouwwerken, niet-zijnde gebouwen, ten behoeve van deze
bestemmingen.
De gronden binnen de bestemming “Verkeer -V-” zijn bestemd voor wegen en straten
met een verkeers-/stroomfunctie en gebieden die een verblijfsfunctie hebben.
Voor de spoorweg is, zoals hierboven al is vermeld, binnen de regels een afzonderlijke
regeling opgenomen onder de bestemming “Verkeer - railverkeer -V(rv)-”
·

De bestemming “Groen -G-”

Bij het bestemmen van gronden waar groenvoorzieningen aanwezig zijn is een
uitdrukkelijk onderscheid gemaakt in twee verschillende categorieën “groen”:
§

structureel groen: parken en groenstroken die bepalend zijn voor het groene
karakter van buurten of wijken dan wel een variatie aan functies vervullen en
hierdoor een rol van betekenis spelen binnen de groenstructuur; dit groen valt
onder de bestemming "Groen -G-";

§

functioneel groen: veelal kleinschalig groen waarbij het accent ligt op de functionele
betekenis als verkeersgeleiding of afscherming en dat in zeer beperkte mate
bijdraagt aan het groenbeeld en zeker niet van belang is voor het groene karakter
op buurt- of wijkniveau. Dit groen is gerangschikt onder de bestemming “Verkeer V-”.

In de bestemmingsomschrijving “Groen -G-” van lid 1, sub c geldt als voorwaarde voor
de genoemde mogelijkheden dat het moet gaan om een functionele aanvulling van de
groenvoorzieningen. Het moet dus gaan om voorzieningen die een meerwaarde geven
aan het gebruik en beleving van de groenvoorzieningen. Concreet gaat het om
speelplekken ingebed in het groen en recreatieve wandel- of fietspaden zonder een
direct verbindend karakter.
Onder waterberging en infiltratievoorzieningen, zoals opgenomen in lid 1, sub e, moet
worden gedacht aan voorzieningen als wadi’s, poelen, gegraven laagtes, beek- of
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waterlopen op een zodanige manier dat de functies en beeldkwaliteit van de
groenvoorziening in stand blijven.
De ontheffingsbevoegdheid binnen de bestemming “Groen -G-” is bedoeld om bij hoge
uitzondering de mogelijkheid te bieden om binnen het bestemmingsvlak “Groen -G-”
verhardingen en parkeerplaatsen aan te leggen die niet ten dienste staan van de
bestemming. Onder verhardingen wordt verstaan voetpaden, fietspaden, in- en uitritten
en wegverbredingen van geringe omvang (een oppervlakte van < 100 m²) of andere
functionele verhardingen. Niet bedoeld worden verhardingen ten behoeve van aanleg
of verbreding van wegen van grote omvang (> 100 m²).
De ontheffingsbevoegdheid wordt alleen dan gebruikt nadat alternatieve oplossingen
binnen andere bestemmingsvlakken bekeken en niet geschikt gebleken zijn na een
integrale afweging. Voor de vormgeving en realisatie van de vrijgestelde werken zullen
de vanuit het vakgebied groen, natuur en landschap gestelde randvoorwaarden en
uitgangspunten als richtinggevend gelden. Hierbij moet onder meer gedacht worden
aan de methode en tijdstip van uitvoering, materiaalgebruik, inpassing van de
voorziening(en) en herplant dan wel (financiële) compensatie van groenelementen.
De wijzigingsbevoegdheid is bedoeld om in geval van zwaarwegend maatschappelijk
belang de mogelijkheid te bieden om de bestemming “Groen -G-” te wijzigen voor de
aanleg of verbreding van enige omvang (meer dan 100 m²) van wegen en overige
infrastructurele werken.
De wijzigingsbevoegdheid wordt alleen dan gebruikt nadat alternatieve oplossingen
binnen andere bestemmingsvlakken bekeken en niet geschikt gebleken zijn na een
integrale afweging. Voor de vormgeving en realisatie van de werken zullen de vanuit
het

vakgebied

groen,

natuur

en

landschap

gestelde

randvoorwaarden

en

uitgangspunten als richtinggevend gelden. Hierbij moet onder meer gedacht worden
aan de methode en tijdstip van uitvoering, materiaalgebruik, inpassing van de
voorziening(en) en herplant dan wel (financiële) compensatie van groenelementen.
·

De bestemming “Water -WA-”
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Deze gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding, meer in het bijzonder
watergangen en waterpartijen, oevers en taluds, met inbegrip van onderhoudpaden,
bruggen en duikers.
·

De bestemming “Wonen -W-”

De bestemming “Wonen -W-” omvat alle percelen waarop woningen en bijbehorende
bouwwerken zijn toegelaten. Door middel van een aanduiding op de plankaart wordt
onderscheid gemaakt tussen de verschillende bebouwingsklassen.
In de regels van artikel 1 is een omschrijving opgenomen van het begrip “woning”.
Hieronder wordt verstaan “een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de
huisvesting van één afzonderlijke huishouding, woonwagens niet inbegrepen”. Onder
een afzonderlijke huishouden wordt niet alleen het traditionele gezin verstaan maar
hieronder worden mede begrepen de minder traditionele woonvormen.
De volgende bebouwingsklassen worden onderscheiden:
1.

bebouwingsklasse W(r)

rijwoningen;

2.

bebouwingsklasse W(d)

dubbele woningen;

3.

bebouwingsklasse W(v)

vrijstaande woning;

4.

bebouwingsklasse W(s)

gestapelde woningen;

5.

bebouwingsklasse W(v,d)

vrijstaande of dubbele woning(en);

6.

bebouwingsklasse W(wp)

woonwagenstandplaats;

7.

bebouwingsklasse W(abx)

autoboxen.

De hoofdgebouwen dienen binnen in het bouwvlak te worden gebouwd. De diepte van
het bouwvlak bedraagt bij dubbele en vrijstaande woningen maximaal 15 meter en bij
rijenwoningen 13 meter indien een achtertuin overblijft met een minimale diepte van 8
meter. Ter illustratie wordt verwezen naar onderstaande richtlijn voor bouwblokken.
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Bij een ondiepe achtertuin, dus minder dan 8 meter, is de diepte van de bouwvlak
verkleind. Bijgebouwen zijn toegelaten binnen het bestemmingvlak en het bouwvlak. Zij
dienen op minimaal 3 meter achter de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden
gebouwd.
In de woonwijk Huet zijn bijgebouwen gebouwd vóór de naar weg gekeerde bouwgrens
en ook binnen een afstand van 3 meter achter de naar de weg gekeerde bouwgrens.
Deze gebouwen zijn uitgevoerd met een kap of met een plat dak. De bestaande vorm
van afdekking moet worden gehandhaafd en mag niet worden gewijzigd.
De

maximale

goothoogte

en

bouwhoogte

van

de

gebouwen

is

in

een

maatvoeringsymbool op de plankaart opgenomen. Voor andere bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, is in de regels een bebouwingregeling opgenomen. Ontheffing van
de regels voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf is onder
voorwaarden toegestaan.
Binnen de bebouwingsklasse W(abx) zijn autoboxen toegelaten.
In de regels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor burgemeester en
wethouders

ten

behoeve

van

de

onderlinge

uitwisselbaarheid

van

de

bebouwingsklassen. Dat wil zeggen dat in de toekomst binnen de op de plankaart
aangegeven bouwvlakken een andere bebouwingsklasse dan de aangegeven
bebouwingsklasse gerealiseerd kan worden. De op de plankaart aangegeven
bebouwingsklassen kunnen echter niet gewijzigd worden in de bebouwingsklassen
W(s), W(wp) en W(abx).
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·

De dubbelbestemming “Leiding – (hoogspanningsverbinding) -L-HV-”, “Leiding –
(gas) -L-G-” en “Waterstaat-Waterkering -WS-WK-”.
In de regels van deze dubbelbestemmingen is een voorrangsregeling opgenomen
met het oog op de bescherming van de belangen van de aanwezige verbinding,
leidingen en hoogwaterkering. De gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de
onderliggende (basis)bestemmingen worden hierdoor beperkt.

Algemene regels
De algemene regels tenslotte vormen een set van regels die voor alle onderdelen van
het plan van toepassing zijn. Deze algemene regels bestaan uit de gebruiks- , de
ontheffing- en de wijzigingsregels.
De algemene regel uit de gebruiksbepaling luidt dat het verboden is om opstallen en
gronden te gebruiken in strijd met de bestemming. Gebruik ten behoeve van de
realisering en/of handhaving van de bestemmingen of het normale onderhoud van
de gronden en/of bouwwerken wordt toegelaten.
De ontheffingsbepaling ziet in de mogelijkheid om op ondergeschikte onderdelen af te
wijken van de regels van het bestemmingsplan. De in het plan opgenomen
wijzigingsbevoegdheid laat meer ingrijpende afwijkingen toe en wordt daarom
gekoppeld aan een zwaardere procedure dan bij het verlenen van ontheffing.
Overgangs- en slotregels
In de loop van de tijd kan het gebruik van grond of een gebouw gaan afwijken van
datgene wat mogelijk is op basis van het bestemmingsplan. In de overgangsregels
wordt geregeld tot hoeverre deze afwijkingen zijn toegestaan. De naam van het plan
wordt in de slotbepaling aangehaald.
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6.

PLANECONOMISCHE ASPECTEN

Het onderhavige plan omvat een reeds bestaand deel van de bebouwde kom van
Doetinchem. In het plan wordt niet voorzien in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de
regels is overigens wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een beperkte
uitwisselbaarheid

van

bebouwingsklassen

binnen

de

bestemming

“Wonen

-W-”
De economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplan is derhalve niet in het geding.
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7.

INSPRAAK EN OVERLEG

7.1.

INSPRAAK

Overeenkomstig het bepaalde in Inspraakverordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan van 19 oktober 2006 tot en met 30 november 2006 ter inzage
gelegen. Iedereen is gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om op het
voorontwerpplan een inspraakreactie te geven. Voorafgaand aan de ter inzage legging
is hiervan melding gemaakt in het plaatselijke huis-aan-huisblad.
Tijdens de terinzagetermijn zijn 3 inspraakreacties ontvangen. Voor de samenvatting
en de beoordeling van deze zienswijzen wordt verwezen naar de bijlage bij dit
bestemmingsplan.
7.2.

OVERLEG

De gemeente is bezig met de actualisering alle verouderde bestemmingsplannen. Het
voorliggende bestemmingsplan valt hier ook onder en is overwegend conserverend
van karakter. Het bestemmingsplan kent, behoudens de waterparagraaf, geen
onderdelen, die belangen raken waarvoor andere overheden opkomen. In verband
hiermee heeft er in het kader van artikel 10 Bro uitsluitend overleg plaatsgevonden met
het Waterschap Rijn en IJssel.
Door het Waterschap is per brief van 2 februari 2007 een aantal opmerkingen
gemaakt. Voor de samenvatting en de beoordeling hiervan wordt verwezen naar de
bijlage bij dit bestemmingsplan.
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Bijlage : Samenvatting en beoordeling inspraakreacties en vooroverleg

Samenvatting en beantwoording inspraakreacties en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan
Woonwijk De Huet 2006
Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan Woonwijk De Huet 2006 heeft ter inzage gelegen van 19 oktober
2006 tot en met 30 november 2006. Tijdens deze termijn zijn drie inspraakreacties ingediend.
De indieners zijn:
1. De heer M. Rave, Moerbeibloesem 54, 7006 MN, Doetinchem, ingekomen 20 november 2006,
nummer 2006.18777;
2. E.G.H. Janssen, de Vlierbes 199, 7006 SE, Doetinchem, ingekomen 28 november 2006, nummer
2006.19488;
3. De heer I.J. van der Hoogte, Venkelveld 37, 7006 TK, Doetinchem, ingekomen 28 november 2006,
nummer 2006.19443.
Samenvatting en beantwoording inspraakreacties
1.

M. Rave, Moerbeibloesem 54, 7006 MN, Doetinchem, ingekomen 20 november 2006, nr.
2006.18777.

Samenvatting:
Voor het plaatsen van een bijgebouw bij de woning aan de Moerbeibloesem 54 is vergunning verleend
door de gemeente Doetinchem. Verzocht wordt hiermee rekening te houden bij het tekenen van het
bouwvlak.
Beantwoording gemeente:
De stedenbouwkundige visie op de woonwijk heeft meer vorm gekregen en als gevolg daarvan zullen
dergelijke bijgebouwen in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Het betreffende vergunde bijgebouw zal
worden opgenomen in de bestemming Wonen van het bestemmingsplan Woonwijk De Huet 2008.
Naar aanleiding van deze reactie is het bestemmingsplan op dit onderdeel aangepast.
Overigens is voor het betreffende blok waarin ook deze woning is opgenomen de bestemming "Tuin" aan
de verkeerde zijde geprojecteerd. Dit zal ambtshalve worden hersteld op de plankaart.
2. E.G.H. Janssen, de Vlierbes 199, 7006 SE, Doetinchem, ingekomen 28 november 2006, nr.
2006.19488.
Samenvatting:
a. De doeleindenomschrijving bij de woning De Vlierbes 199 is onjuist weergegeven. Volgens de
geldende regeling (Uitwerkingsplan 4e fase B 1987) zijn uitsluitend maximaal twee aaneengebouwde
woningen toegestaan.
b. De minimale goothoogte van bijgebouwen is bepaald op 3 meter. Dit sluit niet aan bij de bestaande
goothoogte van de woning, welke 2,55 meter bedraagt. Verzocht wordt om dit te wijzigen naar 2,50
meter.
c. Het is niet duidelijk of een vrijstaand bijgebouw mag worden gebruikt ten behoeve van wonen. Ook
als wonen binnen 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens mogelijk is, zal de uitstraling van een
twee-onder-één-kap-woning verloren gaan.
d. De mogelijkheid voor het, al dan niet via vrijstelling, bouwen van een overkapping is in het hofje van
Vlierbes 199 stedenbouwkundig niet gewenst. Ook klopt voorwaarde 3 niet met de begripsbepaling
van overkapping.
Beantwoording gemeente:

Ad. a.

In het nieuwe bestemmingsplan is gekozen voor een andere systematiek die aansluit bij de
landelijke standaard. De bebouwingsklassen worden meer expliciet benoemd en geregeld
overeenkomstig het huidige gebruik en er is gekozen voor het opnemen van meer afgebakende
bouwvlakken waarbinnen de woningen geplaatst moeten worden. De bebouwingsmogelijkheden
in het nieuwe bestemmingsplan blijven in grote lijnen gelijk met die van de oude regeling. Voor
de onderhavige aaneengebouwde woningen zal de bebouwingsklasse “dubbele woning” gelden.
Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Ad. b. Dit sluit inderdaad niet goed aan. Naar aanleiding hiervan zullen in dit bestemmingsplan de
bepalingen over minimale goothoogte worden geschrapt omdat dit geen toegevoegde waarde
heeft voor de woonwijk De Huet.
Naar aanleiding van deze reactie is het bestemmingsplan op dit onderdeel aangepast.
Ad. c. Gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor wonen zal niet zijn toegestaan. Dit is ook binnen de
geldende bijgebouwenregeling van het Planologisch Beleid het uitgangspunt. Het gaat overigens
niet zo ver dat ook wonen in aangebouwde bijgebouwen wordt verboden.
Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Ad. d. Het bouwen van een overkapping is gebonden aan een vrijstellingsbevoegdheid (nu ontheffing) om
een nadere afweging te kunnen maken over onder andere de ruimtelijke en stedenbouwkundige
aanvaardbaarheid van een overkapping op de betreffende locatie. De begripsbepaling is aangepast
omdat voor een overkapping binnen de bestemming "Tuin" een andere, meer stringente regeling
geldt dan voor een overkapping binnen de bestemming "Wonen".
Deze reactie heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan op dit onderdeel.
3. I.J. van der Hoogte, Venkelveld 37, 7006 TK, Doetinchem, ingekomen 28 november 2006, nr.
2006.19443.
Samenvatting:
a. Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt een verruiming van de bouwmogelijkheden doordat
woningen aan de achterzijde kunnen worden uitgebreid met 4 meter, een goothoogte van 6 meter en
een bouwhoogte van 10 meter.
b. Het regelen van een afstand tot de zijdelingse perceelgrens van 3 meter is bij aaneengesloten
woningen niet aan de orde.
c. De begrippen aanbouw, uitbouw en aangebouwd bijgebouw worden niet consequent gehanteerd.
d. Waarom wordt de regeling voor overkappingen in artikel 4, lid 3, als vrijstelling opgenomen en niet
bij recht toegestaan?
Beantwoording gemeente:
Ad. a. De verruiming van de bouwmogelijkheden voor met name de achterzijde van woningen – en de
hiermee samenhangende vermindering van regelgeving – is nieuw beleid dat is ingezet door de
centrale overheid. In de oude regeling (Uitwerkingsplan 6/7, fase 1990) is het bouwblok ook 12
meter diep met de mogelijkheid voor bijgebouwen van met een goothoogte van maximaal 6
meter.
Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Ad. b. Het regelen van de zijdelingse afstand is komen te vervallen door de introductie van bouwvlakken
op de plankaart, die strak om de bestaande woningen is gelegd.
Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Ad. c. In de voorschriften van de bestemming Woondoeleinden wordt inderdaad de term aan- en
uitbouw nog vermeld. De terminologie zal consequent worden gehouden door toepassen van de
term aangebouwd bijgebouw.
Deze reactie heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Ad. d. Het bouwen van een overkapping is gebonden aan een vrijstellingsbevoegdheid (nu ontheffing) om
een nadere afweging te kunnen maken over onder andere de ruimtelijke en stedenbouwkundige
aanvaardbaarheid van een overkapping op de betreffende locatie. De begripsbepaling is aangepast
omdat voor een overkapping binnen de bestemming “Tuin” een andere, meer stringente regeling

geldt dan voor een overkapping binnen de bestemming “Wonen”.
Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Vooroverleg
Het voorontwerp bestemmingsplan Woonwijk De Huet 2006 is in het kader van het vooroverleg op
grond van artikel 10 Bro toegezonden aan het Waterschap Rijn en IJssel en aan de N.V. Nederlandse
Gasunie.
Door de N.V. Nederlandse Gasunie is per brief van 16 januari 2007, kenmerk TOJO 07.B.0338,
ontvangen op 17 januari 2007, nummer 2007.01167, aangegeven dat zij geen opmerkingen op het plan
hebben.
4. Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, brief d.d. 2 februari 2007,
kenmerk TOJO 07-01233, ingekomen d.d. 5 februari 2007, nr. 2007.02113.
Samenvatting:
a.
Het Waterschap adviseert om in de toelichting op te nemen dat er aan de oostzijde van het
plangebied een rioolwaterpersleiding ligt. Ook wordt geadviseerd deze rioolperswaterleiding op te
nemen op de plankaart.
b.
Verzocht wordt de bijgevoegde aangepaste waterparagraaf op te nemen in de toelichting.
c.
In artikel 10 (Water) van de voorschriften is de toevoeging “met inbegrip van onderhoudspaden
onjuist. Voorgesteld wordt de toevoeging weg te laten of te wijzigen in “deels met inbegrip van
onderhoudspaden”. Deze suggestie wordt gedaan om daarmee expliciet te maken dat
onderhoudspaden niet alleen binnen de bestemming Water hoeven te worden gerealiseerd
d.
De Liemersweg is als hoogwaterkering aangelegd. Voorgesteld wordt om deze als bestemming op
te nemen op de plankaart.
e.
De kleuren van de bestemmingen op de verschillende plankaart zijn niet eenduidig.
Beantwoording gemeente:
a. De rioolwaterpersleiding heeft geen milieucontour en geeft dus geen beperkingen voor nabijgelegen
functies. De ligging is voor het overige privaatrechtelijk ook geregeld. Om een bestemming voor de
rioolwaterpersleiding op te nemen is ongebruikelijk en niet noodzakelijk. Wel zal op de ondergrond
van de plankaart de leiding indicatief kunnen worden weergegeven. Dit heeft op die wijze een
signaleringsfunctie.
b. De waterparagraaf wordt geactualiseerd aan de hand van het door het Waterschap aangeleverde
exemplaar.
c. De tekst van het artikel “Water -WA- is vervangen door een nieuw geredigeerde tekst.
d. Dit is een terechte constatering. De functie van hoogwaterkering zal worden opgenomen op de
plankaart op basis van het door het Waterschap aangeleverde kaartmateriaal.
e. Hier zal aandacht aan worden besteed.
Deze opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Conclusie inspraak en vooroverleg
Het voorontwerpbestemmingsplan Woonwijk De Huet 2006 zal op een aantal punten worden aangepast
naar aanleiding van inspraak en vooroverleg.

