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1 Inleiding 
In december 2021 werd ik geconfronteerd met plannen zowel voor verbouw van de Villa op Plantsoenstraat 73, een 
belangrijk gemeentelijk monument, als ook nieuwbouw op het perceel. Plannen waaraan al bijna drie jaar werd 
gewerkt door de projectontwikkelaar en de gemeente Doetinchem. Zonder publiciteit. Reden om een WOB verzoek 
in te dienen dat in maart 2022 126 documenten opleverde met 670 kantjes drukwerk.  
Dit stuk laat zien hoe de processen zijn verlopen, wie er een rol in speelden met welke argumenten, welke conclusies 
zijn getrokken. 
Het stuk vergt nogal wat leestijd, toch vraag ik u die eraan te besteden, daarvoor is de zaak belangrijk genoeg. In 
verschillende opzichten: 

1. Het proces zelf, waarin verschillende belangen en krachten een rol spelen: 

• De projectontwikkelaar die een maximaal financieel resultaat beoogt; 

• De gemeente die hoeder is van een monument; 

• De gemeente die het belang moet dienen van alle inwoners van Doetinchem, in het bijzonder van de 
huidige bewoners van de aanliggende appartementen; 

2. De deelnemers aan het proces: 

• De projectontwikkelaar die een maximaal financieel resultaat beoogt; 

• De gemeente in de vorm van een procesbegeleider, Omgevingskamer, commissie Welstand, commissie 
Monumenten en Cultuur, afd. Verkeer, wijkregisseur etc. 

• De bewoners van de appartementen ‘aan de overkant’, wij dus, die pas op het allerlaatst op de hoogte 
werden gebracht. Dus in het proces geen aandeel hadden. 

3. De aspecten: 

• De wettelijke kaders zoals bouwvoorschriften, parkeerregelingen en bestemmingsplannen; 

• De leefomgeving de bepaald wordt door de ontwikkelingen van het parkeerterrein, misbruikt als 
doorgaande weg, de Dr. Huber Noodtplaats; 

• De waarde van het gemeentelijke monument Plantsoenstraat 73. 
 
Mijn conclusies staan hier direct onder, ze zijn afgeleid uit het hoofddocument. 

2 Conclusies 
1. Mensen spelen vrijwel geen rol in de gevoerde discussies en overleggen. Het voornaamste onderwerp van 

gesprek is het aantal parkeerplaatsen. 
2. Vele meningen en oordelen worden gegeven maar wie er wat mee doet en waarom is volstrekt onduidelijk.  
3. Het vaakste en langste genoemde bezwaar dat er teveel nieuwbouw op het perceel gepland is wordt 

volstrekt genegeerd. 
4. De nodige samenhang met de Dr. Huber Noodtplaats wordt ook vaak genoemd, zonder veel gevolgen. 
5. Wat een fraai monument voor Doetinchem had kunnen zijn dreigt teloor te gaan. 
6. In het proces zijn omwonenden, direct belanghebbenden, niet betrokken tot in een veel te laat stadium. 

Volstrekt ondemocratisch dus. Totaal gebrek aan transparantie. 
7. De ontwikkeling van Plantsoenstraat 73 kan niet los worden gezien maar alleen worden gerealiseerd als die 

past in een totale herinrichting van het terrein Dr. Huber Noodtplaats. Vanaf het begin in samenspraak met 
de huidige aanwonenden.  

3 Leeswijzer 
Citaten uit stukken staan in cursief (scheef) gedrukt of staan in een kader rechtstreeks gekopieerd. Mijn teksten 
staan in Romein (recht op). De opbouw van het stuk ‘Het proces’ is chronologisch. Nummers tussen { en } verwijzen 
naar de lijst documenten in bijlage 1, de opbrengst van het WOB verzoek. In het hoofdstuk ‘Topics & Termen’ staan 
onderwerpen die vaak al eerder voorkwamen, nu wat meer verduidelijkt en uitgewerkt 
Dit rapport wordt voortdurend aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Enkele 
onderwerpen, in jet bijzonder wet- en regelgeving, zijn nog in onderzoek. Op het voorblad staan versienummer en 
versiedatum vermeld. 
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4 Hoe het zou moeten worden 
De rij villa’s langs de Plantsoenstraat vormt een monumentaal stadsgezicht dat in de oude glorie moet worden 
hersteld. Al in oude tijden werd dit stukje Doetinchem gekenmerkt door statige villa’s te midden van veel groen. Op 
nummer 73 kan dat worden bereikt door: 
Restaureer de Villa en geef er een nieuwe functie aan. Dag-horeca, kantoor of vier appartementen in twee 
bouwlagen. Maak van de rest van het perceel een parkje, eventueel met een voetgangersdoorgang tussen de 
Dr. Huber Noodtplaats en de binnenstad.  
En als er dan om de een of andere noodzaak toch bijgebouwd moet worden doe dat dan als 1op1 vervanging van de 
voormalige wereldwinkel, in één bouwlaag met een plat dak. 
Het zou natuurlijk een formidabele aanwinst zijn voor Doetinchem als het bestuur erin slaagt om de hele rij villa’s te 
restaureren en zo, samen met het tegenoverliggende plantsoen, een prachtig monument achter te laten aan de 
volgende generaties. Doetinchem kan zoiets goed gebruiken. 
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5 Het proces, chronologisch 
 
In dit hoofdstuk lopen we chronologisch door de stukken heen. Te beginnen bij de verkoopbrochure. 

 
 
29 november 2019 
In het eerste ontwerp {1} is sprake van 5 appartementen in de Villa en 5 appartementen in nieuwbouw in twee 
bouwlagen. Plus 13 parkeerplaatsen. In de begeleidende brief schrijft de projectontwikkelaar: 

 
 
Verpaupering: 
De villa gaat achteruit, dat is waar. Zoals ieder pand waaraan geen onderhoud wordt verricht. Dat is de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar. De erfgoedverordening is daar duidelijk over. Met de nodige sancties. Hoog 
tijd dus dat de gemeente deze bepaling handhaaft. De projectontwikkelaar geeft zelf aan dat dat nu hard nodig is. 
 
Ook schrijft de projectontwikkelaar: 

 
Maar: 
Het huidige dak bestaat uit twee schilddaken waartussen een zakgoot. Een unieke constructie die onderzocht is {81}. 
Daaruit bleek dat in de constructie zowel ongeschaafde balken als geschaafde balken voorkomen. De meest logische 
conclusie is dat de kap waarschijnlijk beschadigd is in de oorlog en weer gerepareerd. De tweeledige kap is dus naar 
alle waarschijnlijkheid authentiek. Dus géén ‘eenduidig volume van weleer’. 
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Op 20 december 2019 staat op het Formulier toetsing bestemmingsplan {3}: 

 
Alleen bouwen binnen bouwvlak. Kruimelregeling niet mogelijk.  
 
En voor 4.2.3 Bijbehorende bouwwerken geldt: 

 

 
Hoe is in de plannen hiermee rekening gehouden? 
 
13 februari 2020. In zijn reactie neemt de wijkregisseur veel van de verschillende facetten mee:
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6 mei 2020  
De tekeningen {10} laten nog steeds een nieuwbouw zien van 2 bouwlagen. De voorkant loopt gelijk met die van de 
Villa. Maar of de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is? 
Het oude liedje over verpaupering wordt weer herhaald. 
Er is contact geweest tussen de twee stedenbouwkundigen. Er komen 4 appartementen in de goedkope huur 
(studio’s 50 m2), een dak penthouse 
in de dure huur (95 m2) en in de 
nieuwbouw 5 appartementen 
middenprijsklasse koop (ca. 70 m2). 
In totaal zijn 13 parkeerplaatsen 
nodig. Op eigen terrein 6, 4 op het 
openbare terrein en de resterende 3 
worden opgevangen door een 
elektrische deelauto. Immers, De 
doelgroep die er gaat wonen staat er 
ook open voor. Maken gebruik van de 
voorzieningen van de stad en hebben 
niet persé behoefte aan een eigen 
auto. 
En: 
Het monument zal geheel worden 
gerestaureerd, alle kozijnen die erin zitten zullen worden vervagen en komen authentiek terug en ook komen de 
luiken er weer aan. Verder wordt het dak vervangen en krijgt weer eenduidig volume van weleer.  
Het dak van weleer is het huidige dak, de dubbel kap. Het is ook geen restauratie, nieuwere gevelelementen worden 
niet in de oude staat teruggebracht. En er worden ingrijpende wijzigingen aangebracht aan het monument. En weer 
wordt er hardnekkig een beroep gedaan op de kruimelgevallenregeling. 
 
Op 18 mei 2020 is de conclusie in de Bestemmingsplantoets {13}: 

 
en: 

 
En nog een aantal regels, o.a. over het vereiste archeologische onderzoek en het molenbiotoop. 
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10 juni 2020 {14}. De wijkregisseur: 

 
Teveel oppervlakte bebouwing en de Dr. Huber Noodtplaats moet worden meegenomen in de ontwikkelingen. 
 
16 juni 2020. De omgevingskamer, adviezen stedenbouw {18}: 

 
 
16 juni 2020. De omgevingskamer {20}: 

 
Niet is aangegeven wat de verbetering inhoudt. 
Parkeren blijft een groot probleem. Die verordening is kennelijk 
onaantastbaar. 

 
 
 
 
 
En vervolgens worden er links en rechts oplossingen besproken 
zoals bijdragen in het parkeerfonds. 
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8 juli 2020 Iemand schrijft {23}: 
 
 

 
 
 
 
 

8 juli 2020. De procesleider refereert in {24} aan de verkoopbrochure: 

  
Een horeca bestemming is dus heel goed mogelijk. 
 
15 juli 2020 {27}: 

 
Voor wie of wat zo gunstig mogelijk? 
 
Op 18 juli 2020 {27}: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mag het een verdiepinklje meer zijn? Ineens verschijnt er een dakopbouw op de tekeningen. 
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24 juli 2020 {35}: 

 
 De procesleider stuurt het bericht vrijwel ongewijzigd door en voegt er aan toe: 
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En van een ander: 

 
 
22 juli 2020. De procesleider {33}: 

Hier wordt een nieuwe opbouw ingebracht, de opmaat naar het toevoegen van tweede verdiepingen in de 
nieuwbouw. 
Let op de argumentatie: Om de appartementen een meer eigen identiteit te geven. Wie heeft daarom gevraagd? 
Niemand toch. Wat een drogreden. 
 
Op 22 juli 2020 meldt de Architekten Groep {31}: 

De meegezonden tekeningen laten zien dat de nieuwbouw enkele meters naar 
achteren is verschoven t.o.v. de voorgevel van de Villa. Nieuw is de toevoeging 
van een 2-e verdieping, dus zijn er nu ineens 3 bouwlagen. 
De 3 invalide parkeerplekken worden juist veel gebruikt. Dat ze nooit gebruikt 
worden is een onwaar gelegenheidsargument. 
 
 
 
23 juli 2020. Het Team leefomgeving / Ontwerpatelier {33}: 

Zo wordt een opbouw een hele verdieping. Tot grote vreugde van de ontwikkelaar. 
Waarom niet gaan voor een dikke voldoende? Het is een monument! 
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Op 7 augustus 2020 meldt de Ontwikkelaar {36}: 
Deze parkeerplekken worden veel gebruikt, ten minste 75% van iedere 24 uur. Door invaliden uit de buurt die zo 
dicht bij huis kunnen parkeren. Door invaliden die naar het centrum gaan. Door invaliden die op bezoek gaan in de 
buurt. Foto’s bewijzen dat. Het gaat dus niet aan deze plekken te verkwanselen.  
 
6 oktober 2020 schrijft de beleidsmedewerker verkeer {44}: 

 
En de Procesleider daarop: 

 
Weer komt terug: Het zijn teveel woningen. Hoezo, gepasseerd station? Wie of wat bepaalt dat?  
 
21 oktober 2020 deed de Procesleider een ontdekking {46}: 

Waarom kan er niet worden afgeweken van die parkeernorm? 
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4 november 2020 meldt de procesleider met urgentie hoog aan Scieb/PO {51}: 

Geen uitruil van de drie invalide parkeerplaatsen. Duidelijke taal. 
Toch afwijken van de parkeereis? 
 
5 november 2020 meldt de Projectontwikkelaar {51}: 

 
De Ontwikkelaar wil de zaken het liefst regelen via het college van B&W en de gemeenteraad er buiten houden. 
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9 november 2020 verwijst de omgevingskamer naar het advies van 16 juni 2020 en schrijft nu {52}: 

 
Die uitruil van de invalideparkeerplaatsen had de procesleider op 4 november al ferm afgewezen. Gaat niet door 
dus. Of….? 
  
17 november 2020 schrijft de Omgevingskamer {56}: 
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En schrijft de wijkregisseur: 

 
 
En uit de mailwisseling tussen de Beleidsmedewerker verkeer en de Procesleider: 

 
 

 
 
  



14 
 

In het verslag op 17 november van de digitale vergadering {57}: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die uitruil/opheffing van de 
parkeerplekken voor invaliden tegen 
een nutteloos stukje was twee weken 
geleden al krachtig afgewezen in een 
brief aan de ontwikkelaar nota bene. 
Maar nu gaat de omgevingskamer 
ineens akkoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 27 november 2020 rekent SCIEB de grondprijs voor op € 40 / m2: 

 
 
18 januari 2021 Vragenlijst toetsing woningbouwstrategie {64}: 
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8 februari 2021, Team leefomgeving {65}: 

 
Wie durft dat niet? Is het probleem nu eens eindelijk voorgelegd aan de wethouder? Neemt niemand initiatief dan? 
 
1 maart 2021 meldt SCIEB {66,67} dat er een nieuwe eigenaar/ontwikkelaar is: Ha&Ro projecten BV. 
Onduidelijk waarom. Is de eigenaar veranderd van persoon? Of is het vastgoed onder gebracht in een andere BV? 
 
Op 9 maart 2021 nemen B&W, in de persoon van wethouder Lambregts een principebesluit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gaat hier te ver om alle argumenten en overwegingen tegen het licht te houden. Enkele saillante punten: 
- De prijs voor de bouwgrond voor de projectontwikkelaar wordt bepaald op € 93/m2. Een deel zelfs voor € 40, de 

prijs die Liander berekende voor een stukje dat voor hen geen nut had. 
- De verwaarlozing van de Villa wordt weer als argument aangevoerd maar is door de eigenaar zelf veroorzaakt. 

Waarmee hij aan zijn onderhoudsplicht verzaakt. 
- Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om draagvlak te zoeken voor zijn plan. Dat is voor het eerst 

gebeurd op 16 december 2021 tijdens een bijeenkomst in het Steck. 
- De verkoop van deze grond gaat ten koste van drie openbare invalide plekken. Uit onderzoek blijkt dat deze 

plekken weinig worden benut. Dat is niet waar, deze plekken woorden meer dan 75% van het etmaal benut. 
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En: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 10 maart 2021 per brief aan Hoornstra Bouw {71}: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zullen zeker reageren met alle middelen die mogelijk zijn. 
Wat een principebesluit inhoudt is onduidelijk. In ieder geval geen hard besluit. Ook B&W kunnen op zo’n besluit 
terugkomen. Bijvoorbeeld op grond van nieuwe inzichten. 
En: 
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En: 

 
Medio december 2021 is er een bijeenkomst gehouden voor de buurt waarop werd duidelijk gemaakt dat er enige 
invloed kon worden uitgevoerd op de kleur van de stenen. Maar ook niet meer dan dat. 
En: 

 
Zie verderop. 
 
Op 2 april 2021 meldt Scieb {73,74,75}: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie is nu echt de nieuwe eigenaar? Nieuwe B.V., zelfde persoon? Waarom?? 
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Op 29 april 2021 brengt Welstand & Monumenten advies uit {80}: 

 
1. Het gaat om een monument in een monumentale omgeving. Waarom nu pas de commissie Welstand en 

Monumenten ingeschakeld? Nota bene na een ingrijpend principebesluit? 
2. De locatie wordt overvraagd en het project heeft een te grote impact op de uitstraling van het monument. 
3. De tweeledige kap is een uniek, oorspronkelijk element, een wezenlijk kenmerk dat gehandhaafd moet worden. 
4. Hoe sluit dit plan aan op andere ontwikkelingen aan de Plantsoenstraat en de Dr. Huber Noodtplaats? 
 
Vrijdag 18 juni 2021 meldt de Procesleider {82}: 

De Projectontwikkelaar voert kennelijk de druk op. 
 
 6 juli 2021 Uit de nota Ruimtelijke onderbouwing 2021 {84} een paar punten: 
- Over het af te breken pand van de voormalige wereldwinkel, 

gelegen achter de Villa langs de entree naar de Dr. Huber 
Noodtplaats: Deze bebouwing, in de vorm van één bouwlaag, 
is minder passend in de omgeving. En: De sloop van de 
detonerende bebouwing zorgt voor een ruimtelijke 
verbetering. 

Is een volgebouwd perceel met gebouwen van 3 bouwlagen dan 
wel passend? De sloop is een verbetering, maar niet als er 
vervolgens detonerende nieuwbouw wordt opgetrokken. 
- Het initiatief wordt deels in de bestaande monumentale 

bebouwing gerealiseerd en deels nieuwbouw ter vervanging van bestaande verbouwing. Het initiatief heeft 
daardoor geen grote impact op de omgeving.  

Onzin. De te slopen bebouwing beslaat een oppervlakte die veel kleiner is dan die van de nieuwbouw. Er is dus een 
enorme impact op de omgeving. 
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- De nieuwe bebouwing zorgt voor een passende uitstraling en zorgt voor een ruimtelijke verbetering van de 
locatie. 

Onzin. De Villa wordt gewurgd door de nieuwbouw. 
- Een risico dat ontstaat is dat gebouw bewonende diersoorten (denk aan huismussen en vleermuizen) hun habitat 

kwijtraken en biodiversiteit afneemt. … Er wordt een binnentuin gerealiseerd en de daken worden groen 
uitgevoerd.  

De binnentuin die in de laatste plannen wordt opgenomen is minimaal en wordt doorsneden door een voetgangers 
pad naar de entree. Groene daken vormen geen habitat voor vleermuizen en vogels zoals mussen en mezen. 
Over flora en faunabescherming: Dat vereiste onderzoek kan niet zomaar worden weggewuifd. Het zal moeten 
worden uitgevoerd. Door onafhankelijke experts. 
- Over water: 

 
 
 
 
 
 

Vervangende nieuwbouw is niet waar. De nieuwbouw omvat een veel groter areaal dan het te slopen gebouwtje. 
Een groen dak heeft ook een waterafvoer nodig. 
 
- Over Archeologie: 

 
 De nieuwbouw komt niet grotendeels op de plek van het te slopen gebouwtje. De nieuwbouw omvat vele malen de 
oppervlakte daarvan.  
Uit het eerste archeologische onderzoek bleek dat een z.g. sleuvenonderzoek moet worden uitgevoerd. 
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8 augustus 2021 klaagt de eigenaar, email adres ...@volentibus, bij SCIEB over de gang van zaken en stuurt ook een 
kopietje, rechtstreeks aan wethouder Lambregts {86}: 

 
20 augustus 2021 stuurt de Procesleider een memo over de ontwikkelingen aan de wethouder, Ingrid Lambregts 
{93}. Enkele punten: 

 

Weer wordt er op gewezen dat het plan in- en om het monument teveel gevraagd is. En weer wordt onderstreept 
dat het plan moet passen in een visie op de Dr. Huber Noodtplaats. 
Afwijken van het principebesluit? Natuurlijk kan dat, bij voortschrijdend bijvoorbeeld! 
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En: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zet de Commissie Welstand en Monumenten buiten het speelveld. Negeer hun mening.  
 
In de bijlage, stedenbouwkundige voorwaarden lezen we over de nieuwbouw en de Dr. Huber Noodtplaats: 

Het gaat dus om veel meer dan alleen Plantsoenstraat 73. De buren op Plantsoenstraat 75 en volgende zitten op het 
vinkentouw. De Dr. Huber Noodtplaats zal worden volgebouwd. 
En: 

Terug naar de eerste ontwerpen: maximaal twee bouwlagen. 
En: 

Duidelijke taal.  
 
Woensdag 25 augustus 2021 stuurt de procesleider een mail aan SCIEB {99}: 

Natuurlijk is een principe besluit geen gepasseerd station. Niemand is blij met het programma, uitgezonderd de 
project ontwikkelaar. 
De lijst van 13 voorwaarden voor de nieuwbouw uit het stuk ‘Stedenbouwkundige Voorwaarden ‘ {92} is 
gereduceerd tot 9. De belangrijkste zoals die over de maximale bouwhoogte is verdwenen. Wie heeft de angels eruit 
getrokken? 
En: 

Een principebesluit is een voorlopig plan, geen definitieve overeenkomst. Het programma staat in het geheel niet 
vast. Het programma uit het principebesluit leidde bij vrijwel iedereen tot de constatering dat het perceel wel 
overvraagd was. Waarom zijn die bezwaren niet gehonoreerd? 
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31 augustus 2021 wijst de Beleidsmedewerker C&M op de noodzaak van een archeologisch onderzoek en meldt 
{101}:

 
 
De stukken staan vol van slagen in de lucht en verhullend woordgebruik. 
En de procesleider: 

 
Hoezo blijft het programma waarschijnlijk gelijk? Worden commentaren niet serieus genomen? 
 
10 september 2021. De procesleider meldt {103}: 

 
En: 

  
De plannen voor Plantsoenstraat 73 beperken mogelijk de gewenste en hoognodige ontwikkelingen op de Huber 
Noodtplaats. Daarom moeten ze in samenhang ontwikkeld worden en gaat het niet aan om Plantsoenstraat 73 
geïsoleerd te ontwikkele n. 
 
De commissie Welstand&Monumenten herhaalt het advies van 29 april 2021 en vult dat aan met een advies van 
24 september 2021{107}: 

De commissie brengt fundamentele bezwaren nogmaals naar voren. Waaronder maximaal twee bouwlagen. Maar 
wat gebeurt ermee? 
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27 september 2021: Stagnatie, SCIEB benadert wethouder Lambregts rechtstreeks {108}: 
 

 
De procesleider meldt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En wethouder Lambregts meldt: 
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SCIEB heeft met de commissie M&C de locatie bekeken en schrijft op 27 september 2021 {109}: 

‘Niet realiseerbaar’ moet natuurlijk zijn: ‘moet worden gerealiseerd’ 
En de Commissie Monumenten en Cultuur mag nog een beetje meepraten over de kleurtjes. Maar niet meer. 
En: 
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Uit de mailwisseling rond 25 oktober 2021 tussen wethouder en procesleider {113 

 
 
 
 
 
 
13 november 2021 beoordeelt de omgevingsdienst Achterhoek het archeologisch rapport {115}: 

  
  
Op 17 november 2021 meldt SCIEB {116}: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hoezo moet de gemeente dat ‘oplossen’? 
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Een paar punten uit de Interne beoordeling ruimtelijke onderbouwing d.d. 23 november 2021 {120}: 
 

Dit onderzoek moet zeker nog gebeuren. Met het blote oog is te zien dat de bestaande begroeïng een prima biotoop 
is voor veel vogels, mussen en meesjes in het bijzonder. De geplande binnentuin zal daar geen vervanging voor zijn, 
ook al doordat er een pad doorheen loopt. 
 

 

 
Het verkeer op de Huber Noodtplaats is omvangrijk en schadelijk. Door de uitstoot van de vele vrachtwagens (zware 
en lichte), door het lawaai van parkerende auto’s en dichtslaande deuren, door draaiende motoren tijdens het 
wachten op de joint, door harde muziek uit open raampjes, door de herrie van rijdende auto’s. Fijnstof schaadt de 
gezondheid, uitlaatgassen komen daar nog bij. Al enige jaren geleden drongen wij aan op een herinrichting van het 
parkeerterrein, alleen al ter wille van de gezondheid en de veiligheid van de aanwonenden. 
Bouwen buiten het bouwvlak moet hier verboden worden, zeker nu het zo’n belangrijk monument betreft. 
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. 
 

De luchtkwaliteit op de Huber Noodtplaats wordt ernstig geschaad door het vele verkeer. 
Ook de Plantsoenstraat krijgt veel, vaak groot, verkeer te verwerken. Dat betekent dat de 
eventuele bouw zelf misschien niet veel schade zal aanrichten maar dat de bewoners er 
mee te maken zullen krijgen. Astma en COPD patiënten kunnen beter een verblijf elders 

ambiëren. Bovendien is geen aandacht geschonken aan de stikstof problematiek. 

 
Een groen dak heeft ook afwatering nodig om te voorkomen dat het regenwater over de randen gutst bij stortbuien 
(die steeds vaker zullen voorkomen). Derhalve zijn de buitenranden ook dakgoten die het water opvangen en 
afvoeren op ???? De conclusie die hier getrokken wordt is dus onjuist. 

 
Er is inderdaad wel degelijk planschade. De bewoners van de appartementen aan de Huber Noodtplaats hebben nu 
een ruim blikveld. Mijn blikveld is tot de villa ± 48 m, langs de villa kijk ik tot op het Simonsplein. Door nieuwbouw 
binnen het bouwvlak zou dat niet veranderen. Nu overwogen wordt om buiten dat vlak te bouwen, ja zelfs een 
strook grond te verkopen aan de projectontwikkelaar waardoor de nieuwbouw nog 5 meter dichterbij komt tot op 
luttele meters van onze woningen zal onze privacy sterk worden aangetast. Van mijn blikveld blijft hoogstens 15 m. 
over.  
Oftewel: Mijn overburen kunnen de balletjes dan in mijn soep tellen. Onze woonkwaliteit zal sterk afnemen en zo zal 
bij eventuele verkoop de prijs beduidend lager liggen dan in de nu bestaande situatie. Naar schatting in de grootte 
van 10%. De onderhands gehouden quickscan {102} is te oppervlakkig om zelfs maar te bespreken. 
 
In de volumestudie d.d. 07-12-2021 van de Architektengroep Gelderland valt een detail op: 

Zolang er geen belending is. Oftewel zolang er op Plantsoenstraat 75 niet 
tegen aan gebouwd wordt. Dat betekent dat er met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid al gedachten zijn bij de buren op 
Plantsoenstraat 75, makelaarskantoor ten Hag, om dezelfde ontwikkeling 
in gang te zetten. Het kantoor van Tempoteam, één bouwlaag, afbreken, 
de villa ‘restaureren’ en het perceel vol zetten met 
appartementsgebouwen. Van groot belang om dat mee te wegen in de 
ontwikkeling van PS73. Dat zal immers een precedent vormen voor deze 
historische rij monumentale panden? 
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Maandag 20 december 2021 schrijft de projectleider aan de wethouder {122}: 
 

Hier wordt de welstandadvisering op ijs gezet. Wat is hun ‘reikwijdte’, oftewel wat is hun macht. Kunnen we ze 
negeren? We hoeven ze toch niet serieus te nemen? 
 
Op 16 december 2021 een inloopavond. Uit het verslag (van de projectontwikkelaar) {124}: 
 
Des te meer mensen je uitnodigt, des te meer mensen vóór een plan zullen zijn. De meesten zijn immers slechts 
belangstellenden. De enige echte belanghebbenden zijn de bewoners van de appartementen aan de Dr. Huber 

Noodtplaats. Zij, de participanten tegen wil en dank, zijn de enigen die de directe nadelen ondervinden van dit 
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project. Maar als het de zorg voor een uniek monument betreft, het bewaren er van in een goede, mooie staat voor 
de volgende generaties, dan hebben alle inwoners van Doetinchem belang bij dit project. 
 
Mailwisseling rond 28 januari 2022 {125}: 
 
Een poging om de winst nog wat verder op te voeren door het grote appartement op te splitsen? 
De procesleider schrijft terecht: 
Weer een extra woning erbij met de extra parkeerplaats gaat ten koste van de kwaliteit van het plan. De locatie 
wordt al aardig overvraagd met het programma en dat wordt er zo niet beter op. 

Tot zo ver de stukken die binnenkwamen op mijn WOB verzoek. 
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6 Topics & Termen 
In dit hoofdstuk komen inhoudelijke zaken aan de orde waarvan vele ook in het hoofdstuk Chronologisch langs zijn 
gekomen. Vaak wat verspreid, hier wat meer geordend. Maar ook worden specifieke termen beredeneerd 
toegelicht. Herkent u herhalingen? Des te beter. 
 

6.1 Meest voorkomende argument: Het is teveel. 
- Jammer vind ik het dat er behalve het monument ook gekozen wordt om het verder perceel in te vullen. Dat doet 

toch wat af aan de uitstraling die het monument heeft. Ik zou liever zien dat alleen het huidige gebouw een 
woonfunctie heeft en dat de rest van het terrein ingericht wordt/blijft als buitenruimte. 

- Ook vanuit wijkregie wordt aangegeven dat de opwaardering en invulling van deze plek een goede is maar dat er 
wel veel bebouwing wordt aangevraagd op dit perceel 

- Conclusie: Te veel stedelijke bebouwing, afname gemeentelijke parkeerplaatsen niet wenselijk. Plan voegt te 
weinig toe voor Doetinchem om Go te geven. 

- Wel blijft bij mij overheersen dat ik het wel veel (oppervlakte bebouwing) vind. 
- Ik zou ook zeggen, bouw wat minder appartementen: het is teveel voor dit perceel … Heb ik ook geopperd bij de 

OK, maar ik kreeg geen gehoord daar helaas. 
- Persoonlijk vind ik dat er teveel woningen komen, maar dat is een gepasseerd station. 
- Oplossen van parkeren op eigen terrein gaat te koste van alles wat kwaliteit zou kunnen op deze plek. Minder 

appartementen kan altijd, want dan hoeft de initiatiefnemer minder op te lossen. 
- Hij/zij heeft altijd al opmerkingen gehad op het programma waar jullie nauwelijks wat mee hebben gedaan. 
- De essentie van de conclusie van de commissie was dat het programma van 10 woningen op deze plek in en om 

het monument te veel gevraagd was.  
- Op voorhand wordt meegegeven dat met de voorgestelde ontwikkeling de locatie wordt overvraagd en het een 

te grote impact heeft op de uitstraling van het monument. 
- De commissie blijft van mening dat het programma te fors is in relatie tot het beperkte kavel waarop het 

monument staat. Zoals eerder aangegeven vraagt de monumentale villa gelegen aan de Plantsoenstraat om 
voldoende ruimte en een groene inpassing. 

- De locatie wordt al aardig overvraagd met het programma en dat wordt er zo niet beter op. 
 

6.2 Bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan legt de gemeente vast voor een perceel welke gebouwen en andere opstallen er mogen 
worden gebouwd met welke functies. Het bouwvlak geeft de contouren aan waarbinnen dat moet gebeuren. Voor 
de burgers geeft dat een waarborg van de kwaliteit van hun leefomgeving en biedt het voldoende rechtszekerheid. 
Van groot belang voor de bewoners van naastgelegen woningen. In dit project voor hun blikveld, gezondheid en hun 
privacy. 
 

6.3 Bouwwerk 
De Villa is het hoofdgebouw op het perceel. Maar hoe wordt de nieuwbouw wettelijk genoemd? In het geldende 
bestemmingsplan staan verschillende opties: 

 
Dit is hier niet van toepassing, de gebouwen staan los 
van elkaar, zij het met een verbindingssluis. 
 

 
Dit dekt de lading precies. Op de bijbehorende artikelen 
uit het bestemmingsplan komen we later terug. 
 

6.4 Verpaupering 
Vaak maakt de projectontwikkelaar gebruik van het argument dat de Villa staat te 
verpauperen. Daarin heeft hij gelijk. De villa gaat achteruit, dat is waar. Zoals ieder 
pand waaraan geen onderhoud wordt verricht.  
Sinds de aankoop in 2019 heeft de eigenaar geen enkel onderhoud verricht. 
Toentertijd was recentelijk de buitenkant geheel geschilderd en was de verdieping 
gerenoveerd. Als er dus nu van verpaupering sprake is dan is de eigenaar de eerste 
om daar schuldig aan te zijn.  
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In de erfgoedverordening van gD staat bovendien in art. 10 sub 2.: Het is verboden een gemeentelijk monument door 
verwaarlozing en gebrek aan onderhoud in een dusdanige staat te brengen dat de monumentale kwaliteiten worden 
aangetast. Hoog tijd dus dat de gemeente deze bepaling handhaaft. De projectontwikkelaar geeft zelf aan dat dat nu 
hard nodig is. Verpaupering is dus geen argument maar een bekentenis. 
 

6.5 Democratie & Transparantie 
Burgemeester Boumans maakt zich zorgen over het dalende 
vertrouwen in de overheid. Landelijk maar ook lokaal. Als hij een 
voorbeeld zoekt van een nodige verbetering dan ligt dat hier, waar 
belangrijke verslechteringen van de woonkwaliteit buiten het zicht 
van de betrokken (en getroffen) bewoners worden geregeld.  
 
In Trouw verscheen een bericht over het feit dat de Hoge Raad 
overbelast is door de vele bezwaren die worden ingediend tegen 
bouwplannen. Een lezer uit Schoonhoven legt de vinger op de wond: 

Er zit een kloof tussen de 
besluiten die de 
gemeentelijke overheid 
neemt en die niet stroken met 
wat de burger verstandelijk, 
eerlijk en wijs vindt. Waarin 
de belangen van alle 
betrokkenen zichtbaar 
worden meegewogen? 
En zo is het. 

 

Uit een interview met wethouder Lambregts: 
Wethouder Lambregts vindt dat niet alleen bestuurders en professionals verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van 
je leefomgeving maar ook inwoners zelf. Een mooi inzicht, maar waar zien we dat in dit project? 
 

6.6 De Villa 
Architect H.J.L. Ovink ontwierp dit pand op de hoek van de Plantsoenstraat en de Dr. Huber 
Noodtplaats in 1886 {90,91,92}. Evenals andere panden in de rij. Zo valt te zien op een naburig 
pand. De villa is een gemeentelijk monument. Het is de eerste villa in de rij. Oorspronkelijk 
stonden de villa’s op ruime afstand van elkaar, omgeven door veel groen. Dat beeld is in de loop 
van de jaren aangetast, vooral door aan- en achterbouw van bouwsels. Gelukkig met maar één 
bouwlaag. Ook is het beeld erg achteruitgegaan door verstening van het groen door 
parkeerterreinen waar het eens groen was.  
De rij villa’s vormteen eenheid met het park aan de overkant van de Plantsoenstraat. De panden dragen stuk voor 
stuk bij aan de waarde van het stadsbeeld. {103}.  
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6.7 De Kap 
De kap vormt een wezenlijk en specifiek onderdeel van het monument. Twee kappen met 
in het midden een z.g. zakgoot. Vervanging van deze unieke kapconstructie door een grote 
kap met dakkapellen en met een plat dakje in het midden zoals bij de buren geeft 
weliswaar meer binnenruimte maar tast het specifiek monumentale karakter van dit 
monument fundamenteel aan. Niet voor niets schrijft de omgevingskamer:  
Verder valt op dat voorgesteld wordt om de volledige kap te verwijderen en te vernieuwen. 

De kenmerkende kappen met zakgoot verdwijnen dan. Uitgangspunt binnen monumentenzorg is het handhaven van 
oorspronkelijke elementen. De kap vormt hierbij een wezenlijk kenmerk. 
En we schreven al hiervoor dat uit onderzoek bleek dat de dubbele kap zeer waarschijnlijk het origineel is, 
gerepareerd na schade in de 2e wereldoorlog.  
 

6.8 Geen Restauratie maar Verbouwing 
In de stukken wordt vaak gesproken over de restauratie van De Villa, of 
renovatie. Maar kijken we naar de plannen van de projectontwikkelaar dan zijn 
de woorden Grote Verbouwing meer van toepassing. Immers: 
- Het dak moet er helemaal af en worden vervangen door een nieuw dak van 
een andere vorm; 
- Dakkapellen komen in alle vier de kanten van het nieuwe dak; 
- Een balkon op de eerste verdieping aan de voorkant; 
- Een bestaand groot raam van recentere datum laten zitten. Dat moet 

worden meegenomen als het gaat om een restauratie. Bij een verbouwing kan het blijven zitten; 
- Tegen de zuidelijke zijkant een verbindingsgang maken met de nieuwbouw door een nieuwe aanbouw en 

twee nieuwe toegangsdeuren in de muur van de Villa. 
-  

6.9  Dr. Huber Noodtplaats 
Gelegen aan de achterzijde van Plantsoenstraat 73 vervult dit terrein vele functies. Parkeerplaats voor 
vergunninghouders, winkelend publiek, klusbedrijven, klanten van de coffeeshop Diamond, invaliden. Doorgaande 
route voor groepen scholieren, fietsers, vachtverkeer en personen auto’s. Over deze bron van lawaai, stank, fijnstof 
en onveiligheid voor ons, bewoners van de appartementen hebben we twee jaar geleden al onze bezwaren en 
eerste oplossingen aangedragen. Vrijwel tevergeefs. Het is de hoogste tijd dat er een totaalplaatje komt, in een 
transparante procedure, met de inwoners. 
We verwijzen ook naar het rapport van maart 2020 ‘De dr. Huber Noodtplaats in Nood(t)’. Daarin lieten we 
uitgebreid zien hoe slecht de slechte situatie van de Dr. Huber Noodtplaats was (en nog steeds is) en de slechte 
invloed daarvan op ons leefklimaat. Toen al, overigens zonder veel effect. Nog steeds is het een vorm van 
bermtoerisme voor wie op het balkon zit of de deur heeft open staan. 
 

6.10 Precedent 
Je hoeft geen helderziende te zijn om te verwachten dat deze ontwikkeling door de buren met belangstelling wordt 
gevolgd. Op enkele plaatsen in de documenten staan daar al aanwijzingen voor. Immers, de huidige gebouwtjes aan 
de achterkant van de villa’s slopen en daarvoor appartementen in de plaats zetten, dat doet de kassa rinkelen. Dat 
betekent wel dat dit plan, voor de eerste villa in de rij, alleen kan worden ontwikkeld in samenhang met de 
ontwikkeling van de gehele Dr. Huber Noodtplaats. Het mag niet zo zijn dat dit project de toekomst bepaalt van de 
Dr. Huber Noodtplaats, dat dit project zaken bepaalt die voor onze hele toekomst slecht zullen zijn. Goed beleid kijkt 
verder dan één neuslengte. Goed beleid houdt rekening met mensen, bestemmingsplannen en bouwvlak. 
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6.11 Verkeer 
De doorgang naar de Dr. Huber Noodtplaats tussen De Villa en 
pizzeria Domino’s kent veel verkeer. Parkeerders die aan komen 
rijden en dan lopend naar de binnenstad gaan, bewoners van de 
appartementen Slinghezicht waaronder veel senioren en 
gehhandicapten. Te voet, met een rollator of scootmobiel, 
cliënten van Estinea die met een elektrische of hand-rolstoel 
naar en van het centrum gaan. Scooters. Motoren. Groepen 
scholieren op de fiets. Personen auto’s. Groot vrachtverkeer dat 
een doel heeft aan het plein. Of geen doel heeft maar het 
parkeerterrein gebruikt als doorgaande weg. En dus het 
verbodsbord negeert. Zonder gevolgen want de gemeente 
handhaaft niet. 
Kortom, vrijwel alles wat rijdt of loopt gaat over dit stukje weg. 
Het is dus een zeer gevarieerde groep van gebruikers op dit 
stukje weg, vrijwel zonder trottoir. We maken dan ook ernstig bezwaar tegen de uitrit van het parkeerterrein van 
PD83 op dit stukje. Dat is vragen om moeilijkheden en ongelukken.  
 

6.12 Parkeerverordening 
Onder de geldende regelingen moet ieder appartement een eigen parkeerplaats hebben. Dat is prima te realiseren 
bij een hoeveelheid appartementen die daar rekening mee houdt. Maar dit plan kenmerkt zich door zoveel mogelijk 
appartementen op het beschikbare perceel te willen persen. Tien appartementen waarvan 5 nieuw, dus 10 
parkeerplaatsen in totaal. En dat past niet. Zeker niet als je ook de aantasting van het monument in het oog houdt. 
In de stukken komen verschillende oplossingen voor: 

- Minder appartementen. Daar is de Project Ontwikkelaar niet voor, dat gaat ten koste van de winst; 
- Minder parkeerplaatsen. Dan moet het gemeentelijke beleid voor parkeren in de binnenstad worden 

aangepast. Dat kan niet zo moeilijk zijn voor gD die immers zonder veel omhaal een recent bestemmingsplan 
en bouwvlak wil wijzigen en grond ondershands wil verkopen. In andere appartementsgebouwen in het 
centrum zijn er trouwens ook genoeg appartementen zonder eigen parkeerplek. Ook die appartementen zijn 
gewild en worden vlot verkocht. Aan mensen die geen auto (meer) hebben, aan kopers die een parkeerplek 
huren in een parkeergarage.  

- Parkeerplaatsen voor invaliden opofferen en verkopen (tegen een habbekrats ook nog!) aan de Project 
Ontwikkelaar. En zo de nieuwbouw 5 meter dichter bij de bestaande appartementen brengen waarvan de 
bewoners daarmee privacy en gezichtsveld fors zien aangetast. 

 

6.13 Principebesluit 
Tijdens het vooroverleg tussen gemeente en projectontwikkelaar tekende wethouder Lambregts op 9 maart 2021 
een principeovereenkomst {68, 69, 70}. Maar wat is dat eigenlijk, een principeovereenkomst? Het is geen contract. 
Het is een toezegging van de gemeente dat ….. tenzij. In principe werkt de gemeente ergens aan mee, tenzij er 
redenen zijn om dat niet te doen. Zoals voortschrijdend inzicht, nieuwe adviezen en feiten, zaken die over het hoofd 
zijn gezien of inspraak van belanghebbende bewoners. 
Een bekend citaat van Willen Elsschot is: Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Een 
principeovereenkomst is met die droom te vergelijken. Er kunnen wetten in de weg staan en praktische bezwaren. 
En dat staan ze, nou en of. 
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6.14 Van twee naar drie bouwlagen 

 

  

In de eerste schetsen, nov 2019, zijn twee 
bouwlagen nieuwbouw te zien. 
 
 
 
 
 
In mei 2020, ruim vijf maanden later, nog 
steeds twee bouwlagen. 
 
 
 
 
 
In juli 2020 verschijnen er ineens twee 
dakterrasjes op het sedum dak. 
 
 
 
 
 
 
En dan, het is inmiddels september 2020, 
zijn de dakterrasjes ineens uitgegroeid tot 
een complete bouwlaag. Zo makkelijk gaat 
dat, kennelijk. 
 
 
 
En wordt in december 2021 de hele 
nieuwbouw een eind naar achteren 
geschoven, de Dr. Huber Noodtplaats op 
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7 Tenslotte 
In dit stuk heb ik laten zien dat de gevolgde procedure heeft geleid tot een schadelijk voorlopig resultaat. Schadelijk 
voor Doetinchem dat een belangrijk monument verliest. Schadelijk voor de aanwonenden die aan blikveld, privacy 
en veiligheid inleveren. Schadelijk voor de hoognodige ontwikkeling van de Dr. Huber Noodtplaats waar de 
aanwonenden al zo lang op wachten. Schadelijk omdat vanaf het eerste moment duidelijk was dat de initiatiefnemer 
veel te veel nieuwbouw wilde. Logisch vanuit zijn optiek maar dat wil nog niet zeggen dat je die wens moet 
honoreren. Schadelijk omdat de naaste buren niet werden betrokken tijdens het overleg. Een totaal gebrek aan 
transparantie en democratisering. Alsof we nog steeds leven in 1896, het bouwjaar van het monument. 
 
Dit stuk wordt toegestuurd aan de betrokkenen bij de gemeente Doetinchem, aan de politieke partijen in de raad, 
aan de pers en aan andere geïnteresseerden. 
Reacties zijn welkom op 0651202101. 
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8 Bijlagen 
8.1 Overzicht bestanden WOB verzoek 

Dit overzicht loopt tot begin februari 2022. De actualiteit zal worden gevolgd en toegevoegd middels nieuwe 
WOO verzoeken, indien nodig. De bestanden zelf zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website 
www.detransparantie.nl.  

 

http://www.detransparantie.nl/
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8.2 Brief aan gD 17 dec-2021 
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8.3 Brief aan gD 13 jan 2022 
 
 


