
Raadsbesluit

Nr. 16-2010

De raad der gemeente Apeldoorn,

overwegende dat, overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, de concept
structuurvisie 'Regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn', als
vervat in de bestandenset met planidentificatie NL met ingang van donderdag 19 november
2009 gedurende zes weken voor een ieder langs elektronische weg beschikbaar is gesteld en
raadpleegbaar gemaakt en tevens een volledige verbeelding op papier ter inzage heeft gelegen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 januari 2010, nr.20 10-003035,
met bijbehorende inspraaknota en nota van wijzigingen;

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening;

overwegende dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de
bestandsnaam GBKA_sv1005_201 0-01.dgn;

besluit:

1. De 'Inspraaknota regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn'
ter kennisgeving aan te nemen.

2. Het concept 'regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn'
(inclusief de nota van wijzigingen), als vervat in de bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0200.sv1 005-vas1, langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd
vast te stellen als structuurvisie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 februari 2010
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Voorstel (concept-besluit)
1. De' Inspraaknota regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn'

ter kennisgeving aan te nemen.
2. Het concept 'regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn'

(inclusief de nota van wijzigingen), als vervat in de bestandenset met planidentificatie
NL.lMRO.0200.sv1 005-vas1, langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd
vast te stellen als structuurvisie.

3.
Toelichting

1. Aanleiding
Het 'regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn' is een volgende
stap in de besluitvorming na het vaststellen van de binnenstadsvisie, de herijking van het
strategisch kader en de koersbepaling van de winkelontwikkeling Apeldoorn. De gemeente wil
aan de hand van deze structuurvisie de komende tien tot vijftien jaar de regie voeren op de
ontwikkeling van de binnenstad. Het bijgevoegde concept van het regieplan (bijlage 1) heeft zes
weken in de inspraak gelegen. In de 'Nota van wijzigingen regieplan binnenstad, structuurvisie
voor de binnenstad van Apeldoorn' (bijlage 2) staat een voorstel aan de raad voor wijzigingen
op het concept van het regieplan op basis van de inspraak en ambtelijke wijzigingen. Na
vaststelling van het regieplan en de nota van wijzigingen door de gemeenteraad zal het regieplan
hierop aangepast worden, zodat uiteindelijk alle informatie in één document staat. Het
definitieve regieplan is de basis voor alle plannen die hierna komen.

2. Achtergrond
De gemeente Apeldoorn wil met haar binnenstad van een 6,5 naar een 81 Met het regieplan
wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet. In het afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan het
omzetten van visie, onderzoeken en uitgangspunten naar een concreet werkbaar instrument: het
regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn
zal aan de hand van deze structuurvisie de kernende jaren de regie voeren op de ontwikkeling
van de binnenstad. Dit regieplan is geen concreet uitgewerkt stedenbouwkundig document. Het
is een document dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt en de voorwaarden en condities,
waaronder deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, beschrijft. Het regieplan geeft een



samenhangend beeld van de gewenste ontwikkelingen en is inspirator en verbinder van nieuwe
ontwikkelingen. De spelregels waaronder deze ontwikkelingen mogen plaatsvinden noemen we
in het regieplan 'vast waarden'. Om de uitgezette koers goed te verankeren is het regieplan een
structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn conform de nieuwe WRO. Deze nieuwe
structuurvisie. zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0200.sv1004-
vas 1, zal (conform de huidige wetgeving) door u als gemeenteraad langs elektronische weg en
in analoge vorm vastgesteld worden,.
3. (Beleids)lnhoud voorstel
Voor wat betreft de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar de conceptversie van het
'Regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn' (bijlage 1) en de 'Nota
van wijzigingen regieplan binnenstad, structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn' (bijlage
2).

4. Beoogd resultaat
Het uiteindelijk doel van het regieplan is het streven om de binnenstad van een 6,5 naar een 8
te krijgen! Om dit streven te halen is het nodig in te zetten op de volgende ambities voor de
binnenstad:
1. De compacte en complete binnenstad;
2. De bereikbare binnenstad;
3. De eigen(zinnige), verankerde en groen-blauwe binnenstad.
Het halen van één van deze drie ambities is onvoldoende om een betere waardering voor de
binnenstad te bereiken. Het is cruciaal om aan alle drie de ambities te werken en hierbij
resultaten te boeken. Welke resultaten er dan concreet nodig zijn, wordt duidelijk aan de hand
van de eerder genoemde 32 vaste waarden bij de programma's: winkelen, vrije tijd en uitgaan,
wonen, verkeer en ruimtelijke kwaliteit. Deze vaste waarden zijn voor de gemeenteraad het
samenhangend toetsingskader voor de binnenstad.

5. Financiële paragraaf
De gemeente Apeldoorn wil een mix van intensieve regie en facilitaire grondproductie. De
gemeente biedt ruimte aan eigenaren om afgesproken bouwenveloppen voor eigen rekening en
risico te gaan realiseren waarbij het kostenverhaal wordt toegepast. Gevolg van deze strategie
is dat de financiële haalbaarheid door de gemeente niet wordt verkend aan de hand van een
door haar op te stellen grondexploitatie. Zij gaat een toetsende rol vervullen. Dat wil zeggen dat
op basis van artikel 6.24 Wro de te verhalen kosten worden vastgesteld. Deze kosten worden
middels een verdeelsleutel, die in de (niet openbare) 'Financiële analyse Zuidelijk deel
Binnenstad' nader wordt toegelicht, bij de grondeigenaren die een bouwplan gaan realiseren in
rekening gebracht middels Anterieure Contracten (AC). De economische uitvoerbaarheid van de
binnenstad(deel)projecten is in genoemde bijlage aldus verkend door een inventarisatie te maken
van de kosten die de gemeente gaat maken en de wijze waarop deze worden gedekt. Zoals is
aangegeven is de genoemde financiële analyse niet openbaar en zal derhalve separaat ter inzage
liggen.
6. Betrokkenen/draagvlak
Omdat de binnenstad van iedereen is, is aan vele groepen belanghebbenden gevraagd om
inbreng te hebben bij de totstandkoming van het regieplan: het stadsdeelplat_form binnenstad,
het economisch overleg binnenstad, de culturele instellingen en de werkgroep Caterplein.
Daarnaast is tijdens het opstellen van het regieplan gebruik gemaakt van de volgende
communicatiemomenten: 'Dromen over Apeldoorn' (werksessies over de ambities voor de
binnenstad) en 'Laat je horen!' (debatten over een aantal thema's in de binnenstad).

Als laatste communicatiemoment heeft de conceptversie van het regieplan (november 2009) 6
weken in de inspraak gelegen: van donderdag 19 november 2009 t/m woensdag 30 december
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2010. Tijdens deze inspraakperiode hebben het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente
afzonderlijk een informatieavond gehouden over het regieplan (respectievelijk maandag 7
december 2009 en dinsdag 8 december 2009). Gedurende deze inspraakperiode zijn 24
inspraakreacties binnengekomen. In de bijgevoegde 'inspraaknota regieplan binnenstad,
structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn' (bijlage 4) zijn de inspraakreacties
beantwoord.

7. Gevolgde en nog te volgen procedure
Het zal vele jaren duren voordat de binnenstad, zoals in het regieplan omschreven, voltooid is.
Daarom is ervoor gekozen om een regieplan op te stellen en te laten vaststellen door de
gemeenteraad. Het vastgestelde regieplan is de basis voor alle plannen die hierna komen. Het is
na de initiatieffase de tweede fase in het ontwikkelingsproces. De derde fase, de
uitwerkingsfase, volgt hierna. Dit is de laatste stap voordat de uitvoeringsfase begint.

de burgemeester,

------1-----

fr. F.A. Spoelstra L.B.
drs. K.N.H. Dekker
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Inspraaknota IRegieplan Binnenstad, Structuurvisie
voor de binnenstad van Apeldoorn'

Gemeente Apeldoorn
15 januari 2010



De conceptversie van het 'Regieplan Binnenstad, Structuurvisie voor de binnenstad van
Apeldoorn' (november 2009) heeft van donderdag 19 november 2009 tot en met woensdag 30
december 2009 in de inspraak gelegen. In deze periode zijn 24 inspraakreacties op de
conceptversie van het regieplan binnengekomen. In deze inspraaknota worden de 24
inspraakreacties beantwoord. Tot slot staat in de conclusie in hoeverre de inspraakreacties
gevolgen hebben voor het regieplan ..

1. De inspraakreacties

Tijdens de inspraakperiode zijn er 24 inspraakreacties binnengekomen.

Hierna wordt per inspreker de inspraakreactie beantwoord.



1. Inspreker 1
De inspreker zou graag de eeuwenoude Mariakerk als historisch icoon beter zichtbaar maken op
het Raadhuisplein. In het regieplan wordt wel gesproken over verplaatsing van terrassen naar het
midden van het Raadhuisplein, maar hij mist in het regieplan aandacht voor de Mariakerk. Over
de verplaatsing van de terrassen heeft hij twee opmerkingen. Enerzijds heeft de verplaatsing een
negatief resultaat: de koperen banden, de fundamenten van de Mariakerk, zullen nog minder
zichtbaar zijn. Anderzijds ziet hij ook een positieve kans: het beter zichtbaar maken van (een
klein stukje van) de eeuwenoude kerk.

In het regieplan zijn onder andere voor het Raadhuisplein sfeerbeelden opgenomen voor de
toekomstige binnenstad. Deze sfeerbeelden geven een mogelijk toekomstbeeld van wat binnen
de zogenaamde vaste waarden (de spelregels, de harde kaders) mogelijk is, maar zijn geen
concrete voorstellen. Binnen deze vaste waarden zijn namelijk ook andere uitwerkingen mogelijk.
Na de vaststelling van het regieplan door de gemeenteraad zal in het masterplan openbare ruimte
een verdere uitwerking van het Raadhuisplein gemaakt worden. Wij zullen de suggestie om de
Mariakerk op het Raadhuisplein beter zichtbaar te maken meenemen bij het maken van dit
masterplan openbare ruimte.

2. Rodenburg bedrijfsmakelaars B.V, Paslaan 19, postbus 10054, 7301 GB, Apeldoorn
De inspreker heeft grote bezwaren tegen het verleggen van de busroute bij de Deventerstraat
over de Paslaan en wel om een drietal redenen. Ten eerste ontstaat er een enorme verkeersdruk
op de Paslaan, wat tot een nog gevaarlijker situatie op de Kerklaan leidt. Ten tweede wordt door
het extra busverkeer het karakter van de Paslaan geweld aangedaan. De nu al hoge druk op het
kruispunt Paslaan - Kerklaan zal verder toenemen, waardoor de vertraging op de Paslaan enorm
zal zijn. Als laatste reden geeft hij aan dat deze maatregel geen oplossing biedt voor het
bevorderen van de doorstroming van het verkeer.

Zoals de inspreker in zijn reactie aangeeft heeft zijn bezwaar betrekking op het
'Verkeersonderzoek binnenstad Apéldoorn'. Dit verkeersonderzoek is een bouwsteen van het
regieplan, maar geen onderwerp van de inspraak en zal ook niet ter besluitvorming aan de
gemeenteraad aangeboden worden. Het regieplan heeft in de inspraak gelegen en de
besluitvorming zal hierover gaan. In het regieplan staat inderdaad in vaste waarde 19 'het
respecteren van de huidige busroutes met een zorgvuldige inpassing in het nieuwe
kernwinkelgebied' . Het voorstel is dus de gemeenteraad deze vaste waarde vast te laten stellen.
De verkeersoplossingen die genoemd worden in het verkeersonderzoek, waaronder het verleggen
van de busroute bij de Deventerstraat over de Paslaan, zijn bedoeld om te verkennen in hoeverre
het mogelijk is de verkeersdoorstroming van de binnenstad bij realisatie van het regieplan op
orde te houden. Uitkomst van deze verkenning is dat de verkeersdoorstroming op een aantal
manieren oplosbaar is. Na de vaststelling van het regieplan zal in de uitwerkingsfase duidelijk
worden welke (combinatie) van oplossingsrichting(en) uiteindelijk gekozen wordt. Ook andere
goede oplossingsrichtingen waar wij nu nog niet aan gedacht hebben zijn dan nog mogelijk. Bij
deze afweging zullen wij het bezwaar van de inspreker tegen het verleggen van de busroute bij
de Deventerstraat over de Paslaan meenemen.

3. Stichting Apeldoornse Monumenten, Je Wilslaan 5, 7313 HK Apeldoorn
De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) vindt in het regieplan veel positieve impulsen voor
de binnenstad. Zij vraagt in haar inspraakreactie nadrukkelijk aandacht voor het volgende: het
handhaven/versterken van de kleinschaligheid, het gebruik maken van bestaande elementen en
gebouwen, het herplaatsen van de plantenbakken en zitbanken van Pieter Puijpe, nadrukkelijke
aandacht voor de cultuurhistorische analyse, het tenminste inpassen van een aantal panden
(PTT-KPNgebouw, Marktstraat 6-pakhuis, Marktstraat 24-vm fabriek, Beekstraat 14-16-
legerdesheilsgebouw), het voorkomen van sloop, het toepassen van hoogwaardige architectuur
en materialen bij nieuwbouw, het handhaven van de Koningshavengarage.

In het regieplan hebben wij bewust aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de binnenstad.
Op basis van de cultuurhistorische en ruimtelijke analyse is in het regieplan nadrukkelijk een
aantal vaste waarden opgenomen, onder andere: het herkenbaar houden van de verschillende



ontwikkelingsperioden van de binnenstad (vaste waarde 23), het zichtbaar houden van de
typisch Apeldoornse structuur en architectuur (vaste waarde 24), het realiseren van een rijke
mix van 'oud en nieuw' en 'groot en klein' (vaste waarde 25), het terugbrengen van de Grift
(vaste waarde 26) en het vergroenen van de binnenstad (vaste waarden 27 en 31). Deze vaste
waarden gaan ook in op aandachtspunten van de SAM: het aansluiten op de structuur in de
historische kern en het gebruiken van bestaande elementen in de mix van oud en nieuw. Het
geheel voorkomen van sloop is bij het realiseren van de in het regieplan genoemde ambities en
andere vaste waarden echter onmogelijk. Bij het vernieuwen van de binnenstad worden nieuwe
functies en nieuwe gebouwen aan de binnenstad toegevoegd worden. Bij de uitwerking van het
regieplan wordt een serieuze afweging gemaakt wat de toekomstmogelijkheden zijn van onder
andere de waardevolle cultuurhistorische gebouwen die de SAM in haar inspraakreactie noemt
en in hoeverre deze gebouwen in de nieuwe plannen ingepast kunnen worden. Om ongewenste
sloop van gebouwen te voorkomen heeft de gemeenteraad in december 2009 een
voorbereidingsbesluit genomen voor het studiegebied van het regieplan. Bij eventuele
nieuwbouw ondersteunen wij het pleidooi van de inspreker voor het toepassen van
hoogwaardige architectuur en materialen. In het gehele gebied zal de beeldkwaliteit getoetst
worden op basis van een zwaar welstandsniveau (zie vaste waarde 32). Na vaststelling van het
regieplan zullen de beeldkwaliteitskaders nader worden bepaald.

In het regieplan doen wij overigens geen uitspraken over het vervangen van de Koningshaven-
garage. In het regieplan geven wij alleen aan dat voor het extra winkel- en woonprogramma
twee nieuwe parkeergarages nodig zijn op de PGEM-Iocatie en op het Hof Marktstraat.

Tot slot willen wij de inspreker bedanken voor de aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed
van Pieter Puijpe. Na de vaststelling van het regieplan binnenstad zullen wij in het masterplan
openbare ruimte bekijken wat de mogelijkheden voor herplaatsing van de plantenbakken en
zitbanken zijn.

4. Inspreker 2
De insprekers vinden de plannen voor de binnenstad een prima initiatief en hopen dat ze op
korte termijn doorgang kunnen vinden. De insprekers vragen de gemeente de komst van een
supermarkt op of vlakbij de Van Ber/o-Iocatie te bevorderen. Deze supermarkt kan misschien
bereikbaar zijn via de nieuwe parkeergarage.
In het gebied tussen de Hofstraat-Kanaalstraat en de spoor/ijn en in Kanaaloevers zijn veel meer
mensen komen wonen. De dichtstbijzijnde supermarkt voor deze bewoners is door het
verdwijnen van de supermarkt aan de Hofstraat (Super-Coop) de op grote loopafstand gelegen,
niet per auto bereikbare supermarkt aan de Deventerstraat (A/bert Heijn). Door uitvoering van
het regieplan binnenstad zullen nog meer woningen in de binnenstad gebouwd worden en zal er
volgens de insprekers nog meer behoefte zijn aan een supermarkt aan de zuidzijde.

De gemeente heeft in haar detailhandelsvisie 'een boodschap voor iedereen' (juni 2003)
verwoord dat zij graag wil dat de supermarkten zich verspreid over de gemeente Apeldoorn
vestigen. Ook in de binnenstad is er ruimte voor supermarkten, bij voorkeur verspreid over de
binnenstad zodat ze goed bereikbaar zijn voor zowel de inwoner als de bezoeker van de
binnenstad. De gemeente vindt de randen om het kernwinkelgebied kansrijke locaties voor
supermarkten. Deze locaties zijn over het algemeen goed bereikbaar en voorkomen
conflictsituaties met het recreatief winkelend publiek (de door insprekers genoemde 'shoppers').
De door insprekers gevraagde supermarkt op de Van 8erlo-locatie (de PGEM-Iocatie) ligt in het
toekomstige kernwinkelgebied van de binnenstad van Apeldoorn. In dit gebied ligt de nadruk op
het recreatieve winkelen ('shoppen'). Een vestiging van een supermarkt op deze locatie ligt
daarom vooralsnog niet voor de hand.

De gemeente onderkent ook dat met het vertrek van de Super-Coop er minder
supermarktaanbod in dit deel van de binnenstad aanwezig is, terwijl het inwonertal stijgt.
Tegelijkertijd blijft de (planologische) mogelijkheid aanwezig dat een andere supermarktformule
zich op die plek vestigt. Daarnaast heeft de gemeente in het bestemmingsplan Haven-Centrum
de mogelijkheid voor een nieuwe supermarktvestiging gecreëerd. De gemeente kan wel de



mogelijkheden creëren (beleid en bestemmingsplan), maar in hoeverre een
(supermarkt)ondernemer van deze mogelijkheid gebruik maakt is niet afdwingbaar door de
gemeente.

5. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorische Adviescommissie, Zypendaalseweg 46,
Postbus 68, 6800 AB Arnhem
De commissies zijn van mening dat het regieplan een indrukwekkend en sterk verbeeldend
verhaal is dat een goede basis kan vormen voor toekomstige ontwikkelingen. Het mist in hun
ogen wel een icoon, een spraakmakende ingreep dat het denken over Apeldoorn op een
positieve wijze kan beïnvloeden.
Zij vinden daarnaast dat de Apeldoornse waarden, waaronder de cultuurhistorische waarden,
sterker benoemd mogen worden. Met name voor de bebouwing (het rood) geldt dat sterker
aangegeven zou kunnen worden wat belangrijk is (o.a. bebouwing aan de Marktstraat en het
KPN-gebouw).
Voor wat betreft de ambities doen de commissies de suggesties hierin een prioriteitsstelling aan
te brengen. Tot slot bevelen ze aan de relatie tussen de eerste 22 vaste waarden en de vaste
waarden 23 t/m 32 over ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie te versterken.

De suggestie van de commissies dat het regieplan een icoon mist vinden wij een inspirerend idee
voor de uitwerking van het regieplan. In het regieplan hebben wij in vaste waarde 32
aangegeven op welke plekken wij graag ruimtelijke accenten in de binnenstad willen realiseren.
Daarnaast geven we op de bouwhoogtekaart aan waar hoogbouwaccenten mogelijk zijn (p. 90).
Mocht een initiatiefnemer binnen de spelregels van het regieplan een nieuw icoon op
winkelgebied, uitgaansgebied of woongebied in de binnenstad willen realiseren juichen wij dit
van harte toe.

In het regieplan hebben wij bewust aandacht besteed aan de Apeldoornse waarden van de
binnenstad. Op basis van de cultuurhistorische en ruimtelijke analyse is een tiental vaste
waarden opgenomen die hier specifiek op ingaan en wat ons betreft het toekomstig karakter van
de Apeldoornse binnenstad aangeven. De reden dat op gebouwniveau (het rood) geen uitspraken
zijn gedaan is dat wij in de uitwerkingsfase een gedetailleerdere, serieuze afweging kunnen en
zullen maken over de mogelijkheden om de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in de
nieuwe plannen in te passen.

Voor wat betreft de prioriteitsstelling van ambities geven wij in het regieplan aan dat wij er juist
expliciet voor kiezen aan alle drie de ambities te werken: 'compact en compleet', 'bereikbaar' en
'eigen(zinnigl, verankerd en groen-blauw'. Het halen van slechts één van deze ambities is in
onze ogen onvoldoende om een betere waardering voor de binnenstad te bereiken. Dit is
overigens ook de reden dat we er voor gekozen hebben de vaste waarden te laten gaan over het
realiseren van deze drie ambities, ook al is de ene vaste waarde soms meer programmatisch en
de andere meer kwalitatief van aard.

6. Inspreker 3
De inspreker is eigenaar van het pand Hoofdstraat 1461148 in Apeldoorn. Hij spreekt zijn zorgen
uit over het uitbreiden van het horecagebied in de richting van de Paslaan, omdat hij bang is dat
hierdoor de verhuurbaarheid van zijn woningen boven de winkels slechter wordt door
geluidsoverlast. Daarnaast doet hij de suggestie om bij de herinrichting van het terrein van het
Sportfondsenbad een achterontsluiting te realiseren voor de bevoorrading van de winkels en
voor het parkeren van de bewoners op eigen terrein.

De panden waar de inspreker eigenaar van is, liggen in de Hoofdstraat-Noord. De huidige
bestemming van de panden en de directe omgeving is 'centrumdoeleinden 2' (bestemmingsplan
Binnenstad-West). Deze gronden zijn bestemd voor: detailhandel. horeca (categorie 1),
publieksgerichte dienstverlening, maatschappelijke doeleinden, woningen, tuin/erf,
parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen. In het regieplan staat bij vaste waarde 5 dat de
gemeente dit gebied wil ontwikkelen als gemengd gebied van winkels en horeca. Op deze
manier kan de Hoofdstraat-Noord functioneren als' overgangszone' tussen het uitgaans- en



cultuurgebied rondom het Caterplein en het kernwinkelgebied. In dit gebied is het de bedoeling
de allianties tussen detailhandel en horeca te versterken, bijvoorbeeld in de vorm van
koffiespeciaalzaken, traiteurs en kookwinkels. De horeca zal in dit gebied daarom waarschijnlijk
een ander accent hebben dan de horeca op het Caterplein: meer gericht op de dag en avond en
minder op de nacht. Wij verwachten daarom op basis van de vaste waarden uit het regieplan en
de huidige mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt niet dat de verhuurbaarheid
van de woningen van de inspreker zal verslechteren. Mocht op basis van de uitwerking van het
regieplan en eventuele toekomstige bestemmingsplanwijzigingen dit toch het geval zijn zal de
gemeente hierover met de inspreker in gesprek gaan.

De suggestie van de inspreker om bij de herinrichting van het terrein van het Sportfondsenbad
een achterontsluiting te realiseren nemen wij graag mee bij de verdere uitwerking van het
regieplan voor deze locatie.

7. V.V.E. 'De Erker', Stationsstraat 41D, 7311NN Apeldoorn
De V.V.E. 'De Erker' mede eigenaar van de binnenplaats 'De Erker/Nieuwspoort' gaat niet
akkoord met de nieuwe ondergrondse parkeergarage achter hun appartement. Zij verwacht door
de bouw van de parkeergarage dat zij aan de terraszijde van de appartementen last zullen krijgen
van luchtvervuiling, geluidsoverlast en afzuigs ystemen. Daarnaast gaat de vereniging niet
akkoord met het gebruiken van hun parkeerterrein voor de in- en uitrit van de parkeergarage.

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). Eén van de
vaste waarden is inderdaad het realiseren van een nieuwe ondergrondse parkeergarage onder de
PGEM-Iocatie, de locatie achter het appartementencomplex van de inspreker (vaste waarde 17).
Het regieplan doet overigens nog geen uitspraken over de auto-ontsluiting van deze
parkeergarage. In het 'verkeersonderzoek binnenstad Apeldoorn' wordt wel een aantal
ontsluitingsmogelijkheden genoemd, maar deze mogelijkheden moeten in de uitwerkingsfase van
het regieplan nog nader worden onderzocht om tot een definitieve keuze te komen.
Voor wat betreft de onderbouwing van vaste waarde 17 blijkt op basis van de onderliggende
onderzoeken van het regieplan (onder andere de onderzoeken naar winkels, uitgaan en vrije tijd
en wonen) en eerdere besluitvorming door de gemeenteraad (koersbepaling winkelontwikkeling
Apeldoorn) dat in dit deel van de binnenstad er twee nieuwe bronpunten nodig zijn (winkels met
parkeren): de PGEM-Iocatie en het Hof Marktstraat. Zonder deze bronpunten is het voor de
gemeente onmogelijk de uitbreiding van het kernwinkelgebied en het toevoegen van woningen in
de binnenstad te realiseren en haar ambities voor de binnenstad waar te maken. Om het
parkeren zo efficiënt mogelijk op te lossen en de overlast tot een minimum te beperken is ervoor
gekozen voor ondergronds parkeren.

Na de vaststelling van het regieplan door de gemeenteraad zal in de uitwerkingsplannen duidelijk
worden in hoeverre de parkeergarage op de PGEM-Iocatie en de ontsluiting ervan gevolgen
hebben voor de (woon)situatie van de bewoners van 'De Erker'. Het is voor de vereniging
daarom belangrijk de verdere besluitvorming en uitwerkingen te blijven volgen via de
gemeentelijke pagina van de huis-aan-huis-krant. Indien inderdaad sprake zou zijn van een
ontsluiting van de ondergrondse parkeergarage over het parkeerterrein zal sowieso met de
inspreker als eigenaar van dit terrein tijdig in overleg worden getreden.

8. Inspreker 4
De inspreker verwacht dat de ambities in het regieplan gebaseerd zijn op realistische
verwachtingen van de bestedingen door de gebruikers van de Apeldoornse binnenstad, nu en in
de toekomst. Hij vindt een goede fasering en routing van het nieuwe kernwinkelgebied
noodzekelij« en vrooqt extra investeringen voor de bestaande gebieden om verpaupering tegen te
gaan. Tot slot heeft hij het gevoel dat de projectontwikkelaar de regie voert, terwijl deze taak bij
de gemeente behoort te liggen.



De ambities en vaste waarden uit het regieplan zijn gebaseerd op diverse marktonderzoeken naar
winkelen ('Apeldoorn 2007-2015 Kansen voor winkelontwikkelingen in de binnenstad en
periferie', 'Perifere en grootschalige detailhandel in Apeldoorn, deel 1 en 2', 'Kansen branchering
centrum Apeldoorn') en uitgaan en vrije tijd ('Marktscan en visie vrije tijd en uitgaan'). Deze
onderzoeken zijn onder andere uitgevoerd om een realistisch beeld te krijgen van de
marktmogelijkheden in Apeldoorn en zijn voor wat betreft het winkelen al in 2008 aanleiding
geweest voor de gemeenteraad om te besluiten de koers van de winkelontwikkeling in
Apeldoorn te verleggen (onder andere het toevoegen van 15.000 m2 winkelvloeroppervlak met
het accent op recreatief winkelen). In het regieplan is dit besluit verder uitgewerkt in vaste
waarden.

Het regieplan onderschrijft evenals de inspreker het belang van een goede fasering en routing
van het nieuwe kernwinkelgebied. In vaste waarden 2, 3 en 4 geven wij aan dat de nadruk ligt
op concentratie van het winkelgebied (een compact winkelgebied) met een volledige tweezijdige
invulling van het kernwinkelgebied met winkels en ondersteunende horeca met twee nieuwe
bronpunten en winkeltrekkers op de hoeken van het nieuwe kernwinkelgebied. Voor wat betreft
de fasering is op p. 118 van het regieplan verwoord dat de gemeente van de ontwikkel-
combinatie zekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de kop Marktstraat wil, voordat het
zuidelijk deel van het winkelgebied ontwikkeld wordt. Deze fasering laat zich niet vertalen in een
vaste waarde, omdat in het regieplan (een structuurvisie conform de nieuwe Wro) alleen
ruimtelijke relevante waarden vastgelegd kunnen worden. Wij streven er daarom naar deze
fasering via privaatrechtelijke weg te regelen met de ontwikkelaars in het gebied.

De gemeente deelt de mening van de inspreker dat het belangrijk is dat in de gehele binnenstad
geïnvesteerd wordt, onder andere om verpaupering tegen te gaan. Het regieplan vormt hiervoor
een belangrijk toetsingskader en inspiratiebron voor nieuwe investeringen in de binnenstad.

Voor wat betreft de opmerking dat de gemeente de regie behoort te voeren sluiten wij ons bij de
inspreker aan. Het regieplan is juist hét document om als gemeente in de toekomst haar regierol
te kunnen uitvoeren. De vaste waarden in het regieplan zijn de spelregels waarbinnen
toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn. Zoals in het regieplan staat wil de gemeente bij de
verdere uitwerkingen het totaal pakket aan ambities realiseren. Indien ontwikkelingen niet passen
binnen deze vaste waarden is alleen door een besluit van de gemeenteraad een afwijking van het
regieplan mogelijk.

9. CBB Vastgoed B.V. en ElizenVastgoed B.V., H.W. lordensweg 1, Postbus 193,7390 AD
Twello
De insprekers spreken hun waardering uit voor het regieplan. Het is een goed leesbaar stuk,
herkenbaar voor degenen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen, het inspireert en biedt
een duidelijk vertrekpunt en kader voor de (her)ontwikkeling van de Apeldoornse binnenstad.
Met de hoofdlijnen van het plan stemmen de insprekers van harte in. Zij plaatsen bij de
uitwerking wel een aantal kanttekeningen. De naam 'PGEM-Iocatie' dient gewijzigd te worden in
'De Griftsprong'. In de tabel winkelprogramma bij vaste waarde 2 moet ook het begane
grondoppervlak van het zgn. Stentorpand (ca. 800 m2 bvo) verdisconteerd worden in het
'aanwezig aanbodcijfer. Ter voorkoming van misverstanden wijzen de insprekers erop dat het
woonhof op de PGEM-Iocatie 'op niveau' boven de winkels ligt en dat het hof waarschijnlijk
geen openbaar karakter krijgt. De effecten van de uitbreiding van het voetgangersgebied (vaste
waarde 13) dienen nader onderzocht te worden, met name ten aanzien van de toekomstige
bevoorrading van bestaande winkels (vaste waarden 20, 21 en 29). De insprekers zullen in de
uitwerkingfase van het regieplan onderzoeken of een fietsenstalling in het programma van de
PGEM-Iocatie kan worden opgenomen (vaste waarde 16). De ontsluiting van de nieuwe
parkeergarage op de PGEM-Iocatie vraagt nader onderzoek. De insprekers zetten vraagtekens bij
de haalbaarheid van vaste waarde 19: het inpassen van de busroute in het nieuwe
kernwinkelgebied, mede gezien de intensiteit van de bus op deze route. Vaste waarde 26 (het
terugbrengen van de Grift) staat of valt met de wijze van uitvoeren, omdat water en winkels
geen 'natuurlijke bondgenoten' zijn. Bij sfeerbeeld op p. 104 wijzen de insprekers erop dat de
gevel van het V&D gebouw aan de Kanaalstraat niet wordt teruggelegd. Tot slot vinden de



insprekers dat van partijen die belangen hebben in het zuidelijk deelgebied niet kan worden
verwacht dat zij niet tot uitvoering kunnen overgaan in het geval de in het regieplan genoemde
ontwikkelgarantie niet (tijdig) is gegeven. Zij vinden daarom dat het betreffende tekstdeel op p.
1 78 gewijzigd moet worden.

De gemeente is blij met de positieve reactie van de insprekers op het regieplan. Op de gemaakte
kanttekeningen willen wij graag als volgt reageren. Bij de naamgeving van de diverse gebieden in
het regieplan is op dit moment voor de herkenbaarheid zoveel mogelijk aangehaakt bij bestaande
namen in de binnenstad, vandaar de naam 'PGEM-Iocatie'. Indien het in de toekomst,
bijvoorbeeld om het gebied beter in de markt te zetten, nodig is dit of een ander gebied een
andere naam te geven staan wij hiervoor open.

Het zogenaamde Stentorpand is niet meegenomen in het aanwezige aanbod van winkels, omdat
in het pand nooit winkels gevestigd zijn geweest (zowel in werkelijk gebruik als in de
gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan). De opmerking van de insprekers over het
woonhof nemen wij voor kennisgeving aan voor de uitwerkingsfase van het regieplan. In deze
fase zal duidelijk worden waar de bebouwing een plek zal krijgen en waar het gebied wel en niet
openbaar is. In de uitwerkingsfase zal ook verder onderzocht worden hoe het bevoorradings-
verkeer voor bestaande en nieuwe winkels op een goede manier plaats zal (blijven) vinden.

Gezien de uitbreiding van het kernwinkelgebied en de uitgaans- en vrijetijdsgebieden kiezen wij
er in het regieplan wel voor het voetgangersgebied uit te breiden, omdat de voetgangers
(consumenten en bewoners) uiteindelijk degenen zijn die deze voorzieningen (winkels, horeca,
woningen, etc.) in deze compacte gebieden gebruiken.

Met de opmerkingen van de insprekers dat de locatie van de fietsenstalling en de ontsluiting van
de parkeergarage PGEM-Iocatie nader onderzocht moeten worden sluiten wij ons aan. Dit zal in
de uitwerkingsfase gebeuren. De zorgen van de insprekers over de haalbaarheid van vaste
waarde 19 (het inpassen van de busroute in het kernwinkelgebied) en vaste waarde 26 (het
terugbrengen van de Grift) begrijpen wij. Wij zijn echter van mening dat wij hiervoor in de
uitwerkingsfase goede oplossingen kunnen vinden, waarbij wij recht doen aan alle belangen (bus
versus kernwinkelgebied en water versus kernwinkelgebied).

Zoals in het regieplan staat zijn de sfeerbeelden puur ter illustratie; ze geven een beeld van een
mogelijke toekomst. De opmerking van de insprekers over het sfeerbeeld op p. 104 nemen wij
daarom voor kennisgeving aan.

Tot slot wil de gemeente een evenwichtige ontwikkeling van het nieuwe kernwinkelgebied. In
het regieplan is dit inderdaad verwoord op p. 118: "de gemeente wil daarom van de
ontwikkelcombinatie zekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de kop Marktstraat,
voordat het zuidelijk deel van het winkelgebied ontwikkeld wordt". Deze fasering laat zich niet
vertalen in een vaste waarde, omdat in het regieplan (een structuurvisie conform de nieuwe
Wro) alleen ruimtelijke relevante waarden vastgelegd kunnen worden. Wij streven er daarom
naar deze fasering via privaatrechtelijke weg te regelen met de ontwikkelaars in het gebied.
Aangezien de insprekers waarschijnlijk ook één van de ontwikkelaars willen zijn in de binnenstad
zal de gemeente met hen via privaatrechtelijke weg afspraken maken over de fasering van het
nieuwe kernwinkelgebied.

10. Vereniging van Eigenaars 'Nieuwschpoort' , Kanaalstraat 56, 7311 ML Apeldoorn
De Vereniging van Eigenaars 'Nieuwschpoort' mede eigenaar van de binnenplaats 'De
Erker/Nieuwschpoort' is blij verrast over plannen voor de noordkant van hun
appartementen complex: winkels, grift en terrasjes. Zij maken zich echter enorme zorgen over de
achterkant van hun eppertementencomplex (de PGEM-Iocatie) en wel om een tweetal redenen.
Ten eerste vrezen zij dat door de bouw van een torenflat op deze locatie hun licht- en zoninval
zal verdwijnen. Ten tweede verwachten zij door de bouw van een parkeergarage luchtvervuiling
en geluidsoverlast.



De gemeente wil graag de leefbaarheid van de binnenstad vergroten door het toevoegen van
woningen voor diverse doelgroepen. Op basis van de 'analyse wonen in de binnenstad' blijkt dat
één van de locaties die geschikt zijn voor woningbouw de PGEM-Iocatie is (vaste waarde 10).
Deze vaste waarde én de constatering dat door de huidige structuur van het zuidelijk deel van de
binnenstad hier meer hoogteaccenten gerealiseerd kunnen worden (zie kaart bouwhoogten)
resulteren in het opnemen van de mogelijkheid om op de PGEM-Iocatie een hogere woontoren te
realiseren van maximaal 10 lagen. De ruime afmeting van dit bouwblok en de grotere maat en
schaal van de omliggende bebouwing zorgen samen voor de mogelijkheid om hier hogere
bebouwing in te passen. Waar dit hoogteaccent precies komt te staan en hoe hoog het gebouw
wordt zal in het uitwerkingplan verder onderzocht worden. In deze fase zal, indien de bebouwing
hoger is dan 25 meter, een hoogbouweffectrapportage gemaakt worden om te onderzoeken in
hoeverre deze hoogbouw onder andere effecten heeft op de zon- en lichtinval voor de gebouwen
in de omgeving.

Voor wat betreft de onderbouwing van vaste waarde 17 blijkt op basis van de onderliggende
onderzoeken van het regieplan (onder andere de onderzoeken naar winkels, uitgaan en vrije tijd
en wonen) en eerdere besluitvorming door de gemeenteraad (koersbepaling winkelontwikkeling
Apeldoorn) dat in dit deel van de binnenstad twee nieuwe bronpunten nodig zijn (winkels met
parkeren): de PGEM-Iocatie en het Hof Marktstraat. Zonder deze bronpunten is het onmogelijk de
uitbreiding van het kernwinkelgebied en het toevoegen van woningen in de binnenstad te
realiseren en is het voor de gemeente niet haalbaar haar ambities voor de binnenstad waar te
maken. Om het parkeren zo efficiënt mogelijk op te lossen en de overlast tot een minimum te
beperken is ervoor gekozen voor ondergronds parkeren.

Na de vaststelling van het regieplan door de gemeenteraad zal in de uitwerkingsplannen duidelijk
worden in hoeverre de parkeergarage (inclusief de auto-ontsluiting) en de woningbouw op de
gevolgen hebben voor de (woon)situatie van de 'Nieuwschpoort'. Het is voor de vereniging
daarom belangrijk de verdere besluitvorming en uitwerkingen te blijven volgen via de
gemeentelijke pagina van de huis-aan-huis-krant. Indien sprake zou zijn van een ontsluiting van
de ondergrondse parkeergarage over het parkeerterrein zal sowieso met de vereniging als
eigenaar van dit terrein tijdig in overleg worden getreden.

11. Inspreker 5
De inspreekster geeft aan dat haar belangen ernstig dreigen te worden geschaad als gevolg van
punt 3 op pagina 9 van het regieplan. Ze geeft tevens aan dat ze door feestdagen, de
vakantieperiode en weersomstandigheden nog geen verdere adviezen heeft kunnen inwinnen en
dat ze op dit moment met bovenstaande volstaat.

De inspreekster geeft niet aan waarom zij ernstig in haar belangen wordt geschaad, althans dit
wordt uit de inspraakreactie niet duidelijk. Daarom kunnen wij in deze inspraaknota niet
inhoudelijk ingaan op deze reactie .

. Voor wat betreft de inspraakperiode. Het regieplan heeft in de inspraak gelegen van donderdag
19 november 2009 tlm woensdag 30 december 2009 (6 weken). De inspraakperiode over het
regieplan is via de officiële bekendmakingen aangekondigd en heeft tevens op de
gemeentepagina van de huis-aan-huis-krant gestaan. Daarnaast heeft De Stentor eind november
2009 uitgebreid aandacht besteed aan het regieplan. In onze ogen heeft de inspreekster daarom
voldoende informatie en tijd gehad om nadere adviezen in te winnen en een uitgebreidere
inspraakreactie in te dienen.

12. Fietsersbond, Kasteellaan 109, 7325 RN Apeldoorn
De Fietsersbond kan zich goed vinden in de uitgangspunten en algemene visie over de
vernieuwing ven de binnenstad van Apeldoorn. De Fietsersbond staat op het standpunt dat de
bereikbaarheid van het centrum het meest gediend is bij een concurrentievoordeel van de fiets
ten opzichte van de auto, beide met lopen als voor- en navervoer. Wat hen zorgen baart is dat in
het regieplan over de fietsdoorstroomassen wordt opgemerkt dat de fiets zich flink zal moeten
aanpassen in de voetgangersgebieden (met name de Hofstraat/Kanaalstraat) en de



Asselsestraat-Kapelstraat). Voor wat betreft het fietsenstallingenbeleid van de gemeente is de
Fietsersbond tot nu toe uiterst tevreden, maar heeft toch een aantal opmerkingen: de stallingen
dienen gratis te blijven, de stallingen dienen zo dicht mogelijk in het centrum te blijven op
straatniveau, de Fietsersbond is benieuwd waar de stalling van de Marktstraat naartoe verplaatst
wordt en de bond pleit voor het behoud van de fietsenstallingen De Serre en Caterplein. Tot slot
beseft de Fietsersbond dat er nieuwe parkeergarages nodig zijn, maar zou deze liever verder van
het centrum af willen zien ten gunste van de concurrentiepositie van de fiets.

We zijn blij dat de Fietsersbond zich goed kan vinden in het regieplan.
We begrijpen dat in de binnenstad, waar alle verkeersstromen bij elkaar komen, de belangen van
de verschillende verkeersdeelnemers (voetganger, fiets, auto, bus, bevoorrading) elkaar in de
weg kunnen zitten. In het regieplan is aangegeven waar dit in elk geval zal gebeuren,
bijvoorbeeld op de plekken waar de fietsdoorstroomassen het voetgangersgebied kruisen. Voor
het voetgangersgebied geven wij in het regieplan (vaste waarde 13) aan dat wij hier de
voetganger centraal stellen met als doel het optimaal laten functioneren van het winkelgebied en
de uitgaans- en vrijetijdsgebieden. Wij geven daarom op de plekken waar de fietsers het
voetgangersgebied kruisen prioriteit aan de voetganger. In de uitwerkingsfase van het regieplan
wordt intensief gezocht naar een passende oplossing voor voetganger en (doorgaande) fietser.

Het beleid ten aanzien van de stallingen willen wij voortzetten zoals in de afgelopen jaren is
gebeurd. De nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad hebben tot gevolg dat er op enkele locaties
spanningen ontstaan in de ruimte met de bestaande fietsenstallingen, bijvoorbeeld bij de
Marktstraat, het Caterplein en De Serre. Voor deze stalling aan de Markstraat zal in de omgeving
van de Markt een nieuwe en grotere locatie worden gezocht. De buitenstalling bij het Caterplein
zal waarschijnlijk met de uitbreiding van het uitgaansprogramma (Tivoli) komen te vervallen.
Voor dit gebied onderkennen wij dat aanvullende stallingscapaciteit voor de fiets nodig is. Bij de .
verdere uitwerking van dit gebied blijven wij ons hierop focussen. De fietsenstalling bij de Serre
is een lastige opgave voor ons. De voetgangersuitgang van de nieuwe parkeergarage op de
PGEM-Iocatie is recht tegenover de Serre gepland en is tevens een vaste waarde in het regieplan
(vaste waarde 3). Hier is een belangrijke reden voor. Een voetgangersuitgang op deze plek geeft
direct voeding (voetgangersstromen) aan het nieuwe kernwinkelgebied, de huidige doorsteek
tussen de Hofstraat en de Beekstraat (in het regieplan genoemd: de verlengde Marktstraat) .
Zonder een voetgangersuitgang op deze plek kan de gemeente andere vaste waarden (het
toevoegen van winkels en het uitbreiden van het kernwinkelgebied) niet realiseren. In de
uitwerkingsfase zullen wij daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing van
de Serre in de directe omgeving. De suggestie van de fietsersbond om te onderzoeken of de
stalling ingepast kan worden op de huidige locatie nemen wij daarbij mee.

Ten aanzien van de locaties van de nieuwe parkeergarages was het verkeersbeleid dat deze aan
de rand van het centrum worden gelokaliseerd. Op basis van de onderliggende onderzoeken van
het regieplan (onder andere de onderzoeken naar winkels, uitgaan en vrije tijd en wonen) en
eerdere besluitvorming door de gemeenteraad (koersbepaling winkelontwikkeling Apeldoorn)
blijkt echter dat dichterbij de binnenstad twee nieuwe parkeergarages nodig zijn die als
belangrijke bronpunten (winkels met parkeren) voor het nieuwe kernwinkelgebied functioneren:
de PGEM-Iocatie en het Hof Marktstraat. Zonder deze bronpunten is het voor de gemeente
onmogelijk de uitbreiding van het kernwinkelgebied en het toevoegen van woningen in de
binnenstad te realiseren en haar ambities voor de binnenstad waar te maken. Om het parkeren
zo efficiënt mogelijk op te lossen en de overlast tot een minimum te beperken is gekozen voor
ondergronds parkeren. Daarnaast zullen we bij de verdere uitwerking onderzoeken hoe we auto,
fiets, voetganger en bus op een zo goed mogelijke manier naast elkaar kunnen laten
functioneren.

13. Binnenstad Ondernemers Apeldoorn, Koninklijke Horeca Nederland. Bedrijvenkring
Apeldoorn, Stationsstraat 80, postbus 10282, 7301 GG Apeldoorn
Het georganiseerd bedrijfsleven (BOA, KHN, BKA) is blij dat er de gemeente haar ambitie voor de
binnenstad van Apeldoorn heeft neergelegd in het Regieplan Binnenstad. De organisaties stellen
wel: "je kunt het maar 1 keer goed doen ... 1". In dat licht hebben zij een tweetal opmerkingen.



Ten eerste stellen zij voor dat de fasering van de Marktstraat (inclusief een trekker op de kop bij
het Marktplein) langs privaatrechtelijke weg geregeld wordt met de ontwikkelaars in het gebied
en dat dit besluit separaat door de gemeenteraad wordt vastgelegd. Doel van deze fasering is
dat de uitbreiding van het kernwinkelgebied in zijn geheel (PGEM-Iocatie en
Marktstraat/Beekstraat) in balans moet zijn. Ten tweede stellen de organisaties voor in de
uitwerkingsfase van het regieplan een kantoren visie voor de binnenstad te ontwikkelen, omdat
nu en in de toekomst een àantal gebieden te maken krijgt met leegstand (Marktplein,
Stationsstraat, Deventerstraat).

De gemeente deelt met het georganiseerd bedrijfsleven het belang van een evenwichtige
ontwikkeling van het nieuwe kernwinkelgebied. In het regieplan is dit inderdaad verwoord op p.
118: "de gemeente wil daarom van de ontwikkelcombinatie zekerheid over de toekomstige
ontwikkeling van de kop Marktstraat, voordat het zuidelijk deel van het winkelgebied ontwikkeld
wordt". Deze fasering laat zich niet vertalen in een vaste waarde, omdat in het regieplan (een
structuurvisie conform de nieuwe Wro) alleen ruimtelijke relevante waarden vastgelegd kunnen
worden. Wij streven er daarom naar, zoals de insprekers ook voorstellen, deze fasering via
privaatrechtelijke weg te regelen met de ontwikkelaars in het gebied.

Over het voorstel van de insprekers om een kantorenvisie te ontwikkelen voor de binnenstad zijn
wij enthousiast. Deze visie zal in onze ogen wel een andere focus hebben qua gebied dan het
regieplan. Waar het regieplan focust op het gehele studiegebied zal de kantorenvisie haar focus
hebben op de randen van dit studiegebied (Stationsstraat, Deventerstraat, Marktplein), de
omliggende gebieden (onder andere Forumpark en kantoor voormalig Achmea) en de
kantoorlocaties elders in de gemeente. In 2010 zullen wij in overleg met de insprekers verdere
afspraken maken over deze kantorenvisie.

14. Blokker Holding B.V., Naarderstraat 50, Postbus 6, 1250 AA Laren
Blokker Holding verzoekt namens de eigenaar en gebruiker van de Hoofdstraat 68 in de nadere
uitwerking van het regieplan de mogelijkheid tot bevoorrading van het winkelpand aan de
achterzijde, via de Beekstraat, te respecteren. Blokker Holding maakt uit het regieplan op dat
door het tweezijdig winkelfront in de Beekstraat deze bevoorrading niet meer wordt
gegarandeerd.

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad .
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). Eén van de
vaste waarden is inderdaad het ontwikkelen van een compact kernwinkelgebied met een
volledige en tweezijdige invulling, onder andere in de Beekstraat (vaste waarde 2). Na de
vaststelling van het regieplan in de gemeenteraad zal in het uitwerkingsplan voor de Binnenstad
Zuid onder andere gedetailleerder bekeken worden hoe we met de huidige en toekomstige
bevoorrading van de winkels zullen omgaan. Wat we in het regieplan al wel aangeven is dat
binnen het nieuwe voetgangersgebied de bevoorrading binnen de venstertijden plaatsvindt (vaste
waarde 20).

We raden de inspreker daarom aan de besluitvorming en verdere uitwerkingen te blijven volgen
via de gemeentelijke bekendmakingen in de huis-aan-huis-krant. Indien sprake mocht zijn van
een wijziging van de bevoorrading van het winkelpand van de inspreker zullen wij sowieso met
de inspreker tijdig contact opnemen.

15. Wijkraad Centrum Apeldoorn, Postbus 10362, 7301 GJ Apeldoorn
De Wijkraad Centrum Apeldoorn staat over het algemeen positief tegenover het 'Regieplan
Binnenstad, stuctuurvisie voor de Binnenstad van Apeldoorn'. De plannen zijn echter in een
aantal gevallen nog abstract en vragen om nadere uitwerking. Daarom wil de wijkraad graag een
vijftal punten onder de aandacht brengen en wil zij graag bij de verdere uitwerking van het
regieplan betrokken worden. De onderwerpen waar de wijkraad aandacht voor vraagt zijn: de
leefbaarheid van de binnenstad (verkeer, geluidshinder en luchtkwaliteit), het beperken van het
doorgaand verkeer door het centrum, het ruimer openstellen van de parkeergarages voor de



I

bewoners, de toekomstige ontsluiting van de nieuwe parkeergarages/-parkeer plekken en twee
hotspots (de Kalverstraat en de Stationsstraat/Deventerstraat).

De Wijkraad beschrijft in haar inspraakreactie een vijftal punten die ook onze aandacht hebben.
Na vaststelling van het regieplan zal in de uitwerkingsfase verder onderzocht en duidelijk worden
wat de oplossingsrichtingen zijn.

Zo zullen in de uitwerkingsfase keuzes worden gemaakt voor de ontsluiting van de nieuwe
parkeergarages/-plekken (PGEM-Iocatie, Hof Marktstraat en Rosariumhof) en de gevolgen hiervan
voor de verkeersafwikkeling via de bestaande wegen. Een Plan MER is voor de voorgenomen
ontwikkelingen in het regieplan niet nodig. Uiteraard zullen wij bij de afweging van deze keuzes
wel de gevolgen voor de leefbaarheid van de binnenstad onderzoeken en zal onderzocht worden
in hoeverre het mogelijk en nodig is het doorgaand verkeer door de binnenstad te beperken. De
door de inspreker genoemde hotspots (Kalverstraat en Stationsstraat/Deventerstraat) zullen bij
deze keuzes onze volle aandacht hebben, omdat deze plekken waarschijnlijk van groot belang
zijn om de vaste waarden uit het regieplan te realiseren.

Voor wat betreft het aandachtspunt van de Wijkraad over het ruimer openstellen van de
parkeergarages voor de bewoners willen wij de Wijkraad erop attenderen dat er één
parkeergarage in de binnenstad een 24-uurs openstelling heeft (Qpark Museum-Centrum) en dat
tussen 18.00 's avonds en 9.00 's morgens op de parkeerplekken op maaiveld gratis geparkeerd
mag worden. In hoeverre het nodig en haalbaar is om in het zuidelijk deel van de binnenstad een
(nieuwe) parkeergarage te realiseren met een 24-uurs openstelling zal in de uitwerkingsfase
eveneens onderzocht worden.

Tot slot willen wij graag ingaan op het verzoek van de Wijkraad om in de uitwerkingsfase
betrokken te worden. Vanzelfsprekend zullen wij de wijkraad, evenals bij de opstelling van het
regieplan, betrekken.

16. Vereniging Oud Apeldoorn, Keltenlaan 13, 7312 TL Apeldoorn
De Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) spreekt haar waardering uit dat de cultuurhistorische
waarden zo uitmuntend in beeld zijn gebracht en dat deze waarden deels ook terug te vinden zijn
als 'vaste waarde' in het regieplan. Toch denkt de VOA dat er meer cultuurhistorische waarden
van belang zijn en zij stelt daarom voor in het regieplan uit te spreken dat de 'cultuurhistorische
en ruimtelijke analyse' een belangrijk document is ten behoeve van het ontwerpen aan onze
mooie binnenstad.
Daarnaast pleit de VOA voor een steviger band tussen binnenstad en kanaal en vindt zij dat de
bescherming van cultuurhistorische waarden goed geregeld moet worden.
Tot slot sluit de VOA zich aan bij de inspraakreactie van de Stichting Apeldoornse Monumenten
(SAM).

De inspraakreactie van de VOA voor wat betreft haar voorstel dat de 'cultuurhistorische en
ruimtelijke analyse' een belangrijk document is ten behoeve van het ontwerpen aan de
binnenstad sluit aan bij wat de gemeente met het regieplan beoogt. In hoofdstuk 4 'Ruimtelijk
plan' (p. 88) geven wij namelijk aan dat het ruimtelijk plan én de cultuurhistorische analyse de
instrumenten zijn om ontwerpend ontwikkelen mogelijk te maken.

In het regieplan is het doel van vaste waarde 30 (het versterken van de Hoofdstraat en de
Hofstraat - Kanaalstraat als belangrijke verbindingslijnen) de relatie tussen binnenstad en kanaal
te versterken, zowel qua openbare ruimte als beeldkwaliteit. Met dit doel sluiten wij aan bij het
pleidooi van de inspreekster voor het verstevigen van deze relatie.

Voor de aansluiting van de inspreker bij de inspraakreactie van de SAM verwijzen wij de
inspreekster naar de inspraakreactie van de SAM in deze inspraaknota (inspraakreactie 3).



17. De Hoge Dennen Holding BV, Postbus 139, 1250 AC Laren
De Hoge Dennen Holding is eigenaar van het pand Hofstraat 47 en 117 te Apeldoorn. In dit
pand zijn onder andere Supercoop, Mycom en Kruidvat gevestigd. De inspreker kan uit het
regieplan niet opmaken of het parkeerterrein aan de achterzijde van het pand gehandhaafd blijft.
Indien het aantal parkeerplaatsen (al dan niet tijdelijk) verminderd of indien de
parkeermogelijkheid op maaiveld in zijn geheel verdwijnt voorziet hij een fors te waardedaling van
zijn pand. Daarnaast wil hij er op wijzen dat de ondernemers bevoorraad worden via de
achterzijde van het pand (via het betreffende parkeerterrein).

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). Twee van de
vaste waarden (vaste waarde 10 en 11) hebben als doel de leefbaarheid in de binnenstad te
vergroten door het toevoegen van woningen en het creëren van nieuwe woonmilieus ('wonen
boven nieuwe winkels' en 'wonen aan het hof'). Het terrein achter het pand van de inspreker,
het in het regieplan genaamde Rosariumhof, is één van de ontwikkellocaties voor nieuwe
woningbouw en biedt hier tevens een kans om het gebied te transformeren van parkeerplek,
naar aangename verblijfspiek voor bewoners. Wij zijn ons ervan bewust dat de parkeerplekken
die door deze transformatie verdwijnen op een of andere manier in de nieuwe situatie zullen
moeten terugkomen en de bestaande winkels bevoorraad moeten kunnen worden. In de
uitwerkingsfase van het regieplan zal onder andere hierop ingegaan worden.

We raden de inspreker daarom aan de besluitvorming en verdere uitwerkingen te blijven volgen
via de gemeentelijke bekendmakingen in de huis-aan-huis-krant. Indien sprake mocht zijn van
een wijziging van de parkeermogelijkheden en de bevoorrading van het pand van de inspreker
zullen wij sowieso tijdig contact opnemen met de inspreker.

18. Inspreker 6
De insprekers zijn bewoners/eigenaar van het appartement aan de Hofstraat 101. Zij zijn
absoluut geen voorstander van de in de tekening aangegeven appartementecomplexen op het
Rosariumhof. Ze maken zich ernstige zorgen over hun toekomst om een aantal redenen. Ze
verwachten door eventuele nieuwbouw op korte afstand van hun appartement een slechtere
luchtkweliteit, een forse verslechtering van de lichtkwaliteit, meer geluidsoverlast aan de zijde
van het Rosariumhof, een aantasting van hun privacy en een waardevermindering van hun
appartement.

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). Twee van de
vaste waarden (vaste waarde 10 en 11) hebben als doel de leefbaarheid in de binnenstad te
vergroten door het toevoegen van woningen en het creëren van nieuwe woonmilieus ('wonen
boven nieuwe winkels' en 'wonen aan het hof'). Het terrein achter het pand van de insprekers,
het in het regieplan genaamde Rosariumhof, is één van de ontwikkellocatie voor nieuwe
woningbouw en biedt hier tevens een kans om het gebied te transformeren van parkeerplek.
naar aangename verblijfspiek voor bewoners. De vaste waarde én de constatering dat door de
huidige structuur van het zuidelijk deel van de binnenstad hier meer hoogteaccenten gerealiseerd
kunnen worden (zie kaart bouwhoogten) resulteren in het opnemen van de mogelijkheid om op
de PGEM-Iocatie een hogere woontoren te realiseren van maximaal 10 lagen. De ruime afmeting
van dit bouwblok en de grotere maat en schaal van de omliggende bebouwing zorgen samen
voor de mogelijkheid om hier hogere bebouwing in te passen. Waar dit hoogteaccent precies
komt te staan en hoe hoog het gebouw wordt zal in het uitwerkingplan verder onderzocht
worden. In deze fase zal, indien de bebouwing hoger is dan 25 meter, een
hoogbouweffectrapportage gemaakt worden om te onderzoeken in hoeverre deze hoogbouw
onder andere effecten heeft op de zon- en lichtinval voor de gebouwen in de omgeving.

De tekening waar de insprekers in de inspraakreactie naar verwijzen is het vogelvlucht van het
Rosariumhof in hoofdstuk 4.2 'Inspiratie en uitdaging'. De vogelvluchten en sfeerbeelden in deze



paragraaf kijken vooruit naar een mogelijke toekomst, ter inspiratie en uitdaging. Het zijn echter
geen beelden die weergeven hoe de toekomst voor het Rosariumhof er definitief uit komt te
zien. Na vaststelling van het regieplan door de gemeenteraad zal in de uitwerkingsfase onder
andere de plek en de hoogte van de woningbouw en de parkeeroplossing nader onderzocht
worden. Dan zal ook duidelijk worden in hoeverre het plan daadwerkelijk gevolgen heeft voor het
woongenot van de insprekers: de lucht kwaliteit, de lichtkwaliteit, eventuele geluidsoverlast, de
aantasting van privacy en de waardevermindering van het pand. Het is daarom voor de
insprekers belangrijk de verdere besluitvorming en uitwerkingen te blijven volgen via de
gemeentelijke pagina van de huis-aan-huis-krant.

19. Inspreker 7
De inspreekster heeft een aantal opmerkingen over het Regieplan Binnenstad. Zij wil dat de
gemeente vasthoudt aan de 'vaste waarden', het plan afslankt en niet alles tegelijk overhoop
haalt. Daarnaast wil ze geen nieuwe parkeergarage bij de Markt, maar bijvoorbeeld onder het
kanaal of in het Centraal Beheergebouw. Ze wil graag dat de binnenstad groener wordt en vindt
hoogbouw voor woningen geen goed idee. Ook wil ze aandacht voor duurzaamheid: elektrisch
goederenvervoer, duurzaam bouwen en een groene Grift. Tot slot pleit ze ervoor dat de nieuwe
gebouwen ook gevuld worden.

De gemeente is blij dat de inspreekster wil dat de gemeente vasthoudt aan de 'vaste waarden'.
Het regieplan is een plan voor de binnenstad voor de komende 10-15 jaar en de 'vaste waarden'
zijn bedoeld om op de juiste koers te blijven tijdens deze periode. Gezien de tijdshorizon en de
verschillende deelgebieden van het regieplan zal de binnenstad niet in één keer en niet overal
overhoop gaan. Ook de investeringen door diverse partijen worden hierdoor gefaseerd, waarbij
wij als gemeente natuurlijk rekening houden met wat financieel mogelijk en verstandig is.

Voor wat betreft de suggestie van de inspreekster om de nieuwe parkeergarage bij de Markt
(Hof Marktstraat) te verplaatsen naar de randen van de binnenstad verwijzen wij de inspreekster
graag naar de onderliggende onderzoeken van het regieplan (onder andere de onderzoeken naar
winkels, uitgaan en vrije tijd en wonen) en eerdere besluitvorming door de gemeenteraad
(koersbepaling winkelontwikkeling Apeldoorn). Hieruit blijkt dat in het zuidelijk deel van de
binnenstad twee nieuwe bronpunten nodig zijn (winkels met parkeren): de PGEM-Iocatie en het
Hof Marktstraat. Zonder deze bronpunten is het voor de gemeente onmogelijk de uitbreiding van
het kernwinkelgebied en het toevoegen van woningen in de binnenstad te realiseren en haar
ambities voor de binnenstad waar te maken.

Het idee van de inspreekster om de binnenstad groener te maken omarmt de gemeente in het
regieplan in vaste waarde 31 (het toevoegen van meer en ander groen). Voor wat betreft de
hoogbouw geven wij in het regieplan op p. 90 aan dat in de uitwerkingsfase bij hoogteaccenten
een hoogbouweffectrapportage nodig is om te bepalen wat de effecten van de hoogbouw zijn op
de omgeving.

Het pleidooi van de inspreekster voor duurzaamheid ondersteunen we en in de uitwerkingsfase
zal aandacht zijn voor duurzaam bouwen, de toekomstige bevoorrading van winkels en de
beleving van de Grift.

De zorg van de inspreekster dat nieuwe gebouwen ook gevuld moeten worden onderschrijft de
gemeente. Overigens zijn in de binnenstad niet alleen ontwikkelaars actief, maar ook beleggende
ontwikkelaars die ook op langere termijn een belang hebben bij een goed functionerende
binnenstad.

20. Inspreker 8
De inspreker heeft er bezwaar tegen dat de gemeente Apeldoorn en haar aertners een doel
nastreven dat niet altijd gebaseerd is op de menselijke maat en de behoefte van de Apeldoorner.
Hij doelt hierbij onder andere op de rotzooi in de binnenstad en de geluidsoverlast tijdens
evenementen als dancetour en van de horeca.



Het doel van het Regieplan Binnenstad is het benoemen van de ambities die de gemeente met de
binnenstad van Apeldoorn heeft. De 'vaste waarden' zijn de spelregels die aangeven hoe deze
ambities gerealiseerd kunnen worden. Deze 'vaste waarden' doen vooral uitspraken over welk
functies (winkelen, uitgaan en vrije tijd, wonen) waar mogelijk zijn, hoe de binnenstad goed
bereikbaar kan blijven voor diverse doelgroepen en hoe een goede ruimtelijke kwaliteit bereikt
kan worden. Het bezwaar waar de inspreker op doelt heeft vooral betrekking op (geluids)overlast
die hij in de huidige situatie al ervaart en heeft daarom geen betrekking op de inhoud van het
regieplan. Bij de verdere uitwerking van het regieplan in deelgebieden zullen wij onder andere
rekening houden met de vigerende wet- en regelgeving voor wat betreft geluid.

21. Inspreker 9
Dommerholt Advocaten hebben een inspraakreactie ingediend namens hun cliënt mevrouw H.
Velthuis, eigenaar en exploitant van Dierenspeciaalzaak Dier en Tuin op het adres Beekstraat 18.
Uit het regieplan wordt vastgesteld, althans uit de voorlopige invulling, dat het perceel van de
dierenspeciaalzaak vervangen zal worden door nieuwbouwontwikkelingen. Cliënt kan zich met
deze ontwikkeling en eventuele toekomstige planologische ontwikkelingen niet verenigen en
heeft hier bezwaar tegen, omdat zij gelet op de locatie en de bestaande kwaliteit van het
onroerend goed geen belangen heeft bij de verkoop van het onroerend goed. Zij wil daarom
graag op korte termijn duidelijkheid krijgen.

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). In hoofdstuk
4.2 'Inspiratie en uitdaging' kijken we door middel van vogelvluchten en sfeerbeelden voor naar
een mogelijke toekomst, ter inspiratie en uitdaging. Het zijn echter geen beelden die weergeven
hoe de toekomst er voor de onderneming van cliënt er definitief uit komt te zien. Wel geeft het
regieplan in vaste waarde 2 aan dat de gemeente een compact kernwinkelgebied wil
ontwikkelen: de as Marktstraat - Beekstraat - (verlengde) Marktstraat, de Kanaalstraat en de
PGEM-Iocatie.

Na vaststelling van het regieplan door de gemeenteraad zal in de uitwerkingsfase van het
regieplan duidelijk worden welke gevolgen de plannen voor de onderneming van cliënt hebben.
Het is daarom voor de cliënt van de inspreker belangrijk de verdere besluitvorming en
uitwerkingen te blijven volgen via de gemeentelijke pagina van de huis-aan-huis-krant. Indien in
de uitwerkingsfase blijkt dat de plannen gevolgen hebben voor het pand en de onderneming van
cliënt zal sowieso met de cliënt van de inspreker tijdig in overleg worden getreden.

22. Van Dusseldorp & Damstra Advocaten, Apeldoornseweg 49, 6814 BJ Arnhem
Van Dusseldorp & Damstra Advocaten hebben een inspraakreactie ingediend namens hun cliënt
de heer R. Wolbrink, wonende te Apeldoorn aan de Stationsstraat 41D. Cliënt heeft bezwaar
tegen de voorgenomen bouw op het terrein van de PGEM. Hij wil niet dat het parkeerterrein
waar hij een eigen parkeergelegenheid heeft wordt gebruikt voor de in- en uitgang voor de
parkeergarage. Daarnaast lijdt hij door de bouw van een parkeergarage schade in verband met
(extra) luchtverontreiniging, geluidsoverlast en afzuigsystemen.

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). Eén van de
vaste waarden is inderdaad het realiseren van een nieuwe ondergrondse parkeergarage onder de
PGEM-Iocatie, de locatie achter het appartementencomplex van cliënt (vaste waarde 17). Het
regieplan doet overigens nog geen uitspraken over de auto-ontsluiting van deze parkeergarage.
In het 'verkeersonderzoek binnenstad Apeldoorn' wordt wel een aantal ontsluitings-
mogelijkheden genoemd, maar deze mogelijkheden moeten in de uitwerkingsfase van het
regieplan nog nader onderzocht worden om tot een definitieve keuze te komen.

Voor wat betreft de onderbouwing van vaste waarde 17 blijkt op basis van de onderliggende
onderzoeken van het regieplan (onder andere de onderzoeken naar winkels, uitgaan en vrije tijd



en wonen) en eerdere besluitvorming door de gemeenteraad (koersbepaling winkelontwikkeling
Apeldoorn) dat in dit deel van de binnenstad twee nieuwe bronpunten nodig zijn (winkels met
parkeren): de PGEM-Iocatie en het Hof Marktstraat. Zonder deze bronpunten is het voor de
gemeente onmogelijk de uitbreiding van het kernwinkelgebied en het toevoegen van woningen in
de binnenstad te realiseren en haar ambities voor de binnenstad waar te maken. Om het
parkeren zo efficiënt mogelijk op te lossen en de overlast tot een minimum te beperken is
gekozen voor ondergronds parkeren.

Na de vaststelling van het regieplan door de gemeenteraad zal in de uitwerkingsplannen duidelijk
worden in hoeverre de parkeergarage op de PGEM-Iocatie en de ontsluiting ervan gevolgen
hebben voor de (woon)situatie van cliënt. Het is voor de cliënt van de inspreker daarom
belangrijk de verdere besluitvorming en uitwerkingen te blijven volgen via de gemeentelijke
pagina van de huis-aan-huis-krant. Indien inderdaad sprake zou zijn van een ontsluiting van de
ondergrondse parkeergarage over het parkeerterrein van cliënt zal sowieso met hem tijdig in
overleg worden getreden.

23. Inspreker 10
De insprekers zijn eigenaar van het appartement aan de Hofstraat 53. Ze waarderen de plannen
voor de binnenstad, maar voor wat betreft het Rosariumhof willen zij hun bezwaar en zorg uiten.
Zij zijn absoluut geen voorstander van de in de tekening ingetekende hoge appartementen-
complexen en de naastliggende parkeergarage op het Rosariumhof. Ze maken zich hierover
zorgen om een aantal redenen. Ze verwachten door eventuele nieuwbouw op korte afstand van
hun appartement een slechtere luchtkwaliteit, een verslechtering van de lichtkwaliteit, een
aantasting van hun privacy en een waardevermindering van hun appartement.

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). Twee van de
vaste waarden (vaste waarde 10 en 11) hebben als doel de leefbaarheid in de binnenstad te
vergroten door het toevoegen van woningen en het creëren van nieuwe woonmilieus ('wonen
boven nieuwe winkels' en 'wonen aan het hof'). Het terrein achter het pand van de insprekers,
het in het regieplan genaamde Rosariumhof, is één van de ontwikkellocatie voor nieuwe
woningbouw en biedt hier tevens een kans om het gebied te transformeren van parkeerplek.
naar aangename verblijfspiek voor bewoners. De vaste waarden én de constatering dat door de
huidige structuur van het zuidelijk deel van de binnenstad hier meer hoogteaccenten gerealiseerd
kunnen worden (zie kaart bouwhoogten) resulteren in het opnemen van de mogelijkheid om op
het Rosariumhof een hogere woontoren te realiseren van maximaal 10 lagen. De ruime afmeting
van dit bouwblok en de grotere maat en schaal van de omliggende bebouwing zorgen samen
voor de mogelijkheid om hier hogere bebouwing in te passen. Waar dit hoogteaccent precies
komt te staan en hoe hoog het gebouw wordt zal in het uitwerkingplan verder onderzocht
worden. In deze fase zal, indien de bebouwing hoger is dan 25 meter, een
hoogbouweffectrapportage gemaakt worden om te onderzoeken in hoeverre deze hoogbouw
onder andere effecten heeft op de zon- en lichtinval voor de gebouwen in de omgeving.

De tekening waar de insprekers in hun inspraakreactie naar verwijzen is het vogelvlucht van het
Rosariumhof in hoofdstuk 4.2 'Inspiratie en uitdaging'. De vogelvluchten en sfeerbeelden in deze
paragraaf kijken vooruit naar een mogelijke toekomst, ter inspiratie en uitdaging. Het zijn echter
geen beelden die weergeven hoe de toekomst voor het Rosariumhof er definitief uit komt te
zien. Na vaststelling van het regieplan door de gemeenteraad zal in de uitwerkingsfase onder
andere de plek en de hoogte van de woningbouw en de parkeeroplossing nader onderzocht
worden. Dan zal ook duidelijk worden in hoeverre het plan daadwerkelijk gevolgen heeft voor het
woongenot van de insprekers: de lucht kwaliteit, de lichtkwaliteit, de aantasting van privacy en
de waardevermindering van het pand. Het is daarom voor de insprekers belangrijk de verdere
besluitvorming en uitwerkingen te blijven volgen via de gemeentelijke pagina van de huis-aan-
huis-krant.

24. Inspreker 11



De inspreekster woont in de binnenstad. Zij heeft een viertal punten waar zij graag op zou ';illen
reageren. Daarnaast heeft zij een aantal aanvullende ideeën om de binnenstad aantrekkelijker te
maken.
Zij vraagt zich af of de verbetering van de bewegwijzering in het regieplan is meegenomen,
zodat mensen de binnenstad beter kunnen vinden. Daarnaast pleit ze ervoor om de binnenstad
aantrekkelijker te maken om te wonen door het verruimen van de openingstijden van de
parkeergarages. Ze vraagt zich eveneens af of rekening gehouden wordt met de toenemende
(geluids)overlast in haar straat door de nieuwe ontwikkelingen rondom het Caterplein. Tot slot
zou ze graag willen dat er op het Raadhuisplein ruimte overblijft voor de bruidsparen.
De aanvullende ideeën die de inspreekster heeft zijn: meer terrassen in de zon, meer zitplekken,
meer uitgaansgelegenheden (karakteristieke eettentjes, multifunctionele bioscoop,
evenementen), blijven werken aan HBO, voorzieningen als een supermarkt en sportschool,
aantrekkelijker maken noordkant Hoofdstraat, benutten Marktplein en zorgen voor eyecatchers.

Het regieplan is een plan dat op hoofdlijnen weergeeft wat de ambities zijn voor de binnenstad
en op welke vaste waarden we als gemeente willen sturen om deze ambities te realiseren (de
vaste waarden zijn als het ware de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen). De
opmerkingen die de inspreekster heeft, hebben met name betrekking op de verdere uitwerking
van het regieplan.

Zo zal in het masterplan openbare ruimte aandacht besteed worden aan onder andere de
bewegwijzering en de inrichting van het Raadhuisplein. Voor wat betreft het aandachtspunt over
het ruimer openstellen van de parkeergarages voor de bewoners willen wij de inspreekster erop
attenderen dat er één parkeergarage in de binnenstad een 24-uurs openstelling heeft (Opark
Museum-Centrum) en dat tussen 18.00 's avonds en 9.00 's morgens op de parkeerplekken op
maaiveld gratis geparkeerd mag worden. In hoeverre het nodig en haalbaar is om in het zuidelijk
deel van de binnenstad een (nieuwe) parkeergarage te realiseren met een 24-uurs openstelling
zal in de uitwerkingsfase eveneens onderzocht worden. Bij de verdere uitwerking van het
regieplan in deelgebieden zullen wij eveneens rekening houden met de vigerende wet- en
regelgeving voor wat betreft geluid.

De aanvullende ideeën van de inspreekster sluiten vaak goed aan bij de ambities en vaste
waarden die wij in het regieplan benoemen. Meer uitgaansgelegenheden op een aantal plekken in
de stad, waaronder het Marktplein (vaste waarde 6 t/m 8) en het aantrekkelijker maken van het
de noordkant van de Hoofdstraat (vaste waarde 5). In de uitwerkingsfase zal blijken of een
aantal van de andere ideeën van de inspreekster haalbaar is (terrassen in de zon, meer
zitplekken) . Tot slot ondersteunen wij het pleidooi van de inspreekster om te blijven werken aan
HBO onderwijs. Wij doen dit als gemeente echter niet via het regieplan, maar via andere
kanalen.

2. Conclusie

De inspraakreacties geven geen aanleiding de conceptversie van het regieplan te wijzigen. Een
belangrijke reden voor deze conclusie is dat in de uitwerkingsfase van het regieplan pas duidelijk
wordt in hoeverre het regieplan daadwerkelijk gevolgen heeft voor de situatie van de inspreker.
Voor deze uitwerkingsfase van het regieplan is het echter belangrijke input nu al te weten welke
vragen, zorgen, ideeën en bezwaren leven bij de belanghebbenden in de binnenstad.
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De conceptversie van het 'Regieplan Binnenstad, Structuurvisie voor de binnenstad van
Apeldoorn' (november 2009) heeft van donderdag 19 november 2009 tot en met woensdag 30
december 2009 in de inspraak gelegen. In deze 'Nota van Wijzig"ingen Regieplan Binnenstad,
structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn' staat beschreven welke wijzigingen in de
conceptversie van het regieplan doorgevoerd moeten worden op basis van de inspraakreacties
en op basis van ambtelijke wijzigingen.

1. Wijzigingen naar aanleiding van de inspraakreacties

Tijdens de inspraakperiode zijn 24 inspraakreacties op de conceptversie van het regieplan
binnengekomen. In de 'Inspraaknota Regieplan Binnenstad, Structuurvisie voor de binnenstad
van Apeldoorn' worden de 24 inspraakreacties beantwoord. De inspraakreacties geven geen
aanleiding de conceptversie van het regieplan te wijzigen. Een belangrijke reden voor deze
conclusie is dat in de uitwerkingsfase van het regieplan pas duidelijk wordt in hoeverre het
regieplan daadwerkelijk gevolgen heeft voor de situatie van de inspreker. Voor deze
uitwerkingsfase van het regieplan is het echter belangrijke input nu al te weten welke vragen,
zorgen, ideeën en bezwaren leven bij de belanghebbenden in de binnenstad.

2. Ambtelijke wijzigingen

Aan de definitieve versie van het regieplan wordt een extra niet openbare bijlage toegevoegd: de
'Financiële analyse Zuidelijk deel Binnenstad'. In paragraaf 5 'Financieel en juridisch kader' zal in
de definitieve versie van het regieplan verwezen worden naar deze niet openbare bijlage.

Daarnaast zal in paragraaf 5 op pagina 111 onder de kop 'het verevenen van kosten ...
regieplan' onder de tweede zin 'aan t/rn toebedeeld' een drietal zinnen toegevoegd worden:
"De gemeente zal aan de ontwikkelende partijen een bijdrage vragen in de kosten van de
herinrichting van de openbare ruimte in de binnenstad. De titel waarop verhaald wordt is artikel
6.24 Wro (bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen) en artikel 6. 13.2.7 (bovenplanse kosten). Na de
vaststelling van het regieplan wordt inzicht verschaft in de omvang van deze kosten en de
manier waarop omslag of verevening zal plaatsvinden. "

In het regieplan staat tevens een aantal redactionele fouten. Deze redactionele wijzigingen zullen
in de definitieve, door de gemeenteraad vastgestelde versie van het regieplan doorgevoerd
worden.


