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Betreft: zienswijze tegen voorontwerp bestemmingsplan Buitenstad  
 
Geacht College,  
 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit voorontwerp bestemmingsplan.  
Als lid van de klankbordgroep heb ik lang getwijfeld over deze stap. Na bestudering van de 
documenten heb ik hiertoe toch -en helaas- besloten. 
Hieronder ga ik in op een concreet aspect waartegen deze zienswijze zich ook richt. Maar gezien de 
wijze van communicatie/onderbouwing/inzage welke de toelichting van dit bestemmingsplan geeft 
in plan en regeling richt deze zienswijze op het gehele bestemmingsplan en niet slechts dit 
uitgewerkte aspect.  
 
Ten eerste maak ik bezwaar tegen de omgang met de maaiveldhoogtes, de bouwmassa’s en de 
bouwhoogtes. Ik kan niet anders dan concluderen dat de voorgestelde hoogtes te hoog zijn voor de 
draagkracht van het plangebied. Ik concludeer dit niet op basis van een helder inzicht welke me 
wordt verstrekt door het bestemmingsplan; dit plan geeft enkel een beschrijving van wat er staat te 
gebeuren, maar maakt niet concreet duidelijk wat de impact is. Dit is dus niet goed te toetsen op 
basis van het bestemmingsplan. Terwijl dit met de bestaande digitale middelen juist zeer eenvoudig 
is. 
Juist vanwege het gegeven dat het bestemmingsplan geen helder inzicht biedt, concludeer ik dat de 
impact erg groot zal zijn. Waarom zijn er geen 3-D impressies opgenomen  welke -vanaf maaiveld!- 
inzage geven in de bouwhoogtes welke dit bestemmingsplan mogelijk zal maken? Beelden vanuit het 
plangebied, maar ook uit de directe omgeving,, zoals bolwerk De Kat en de binnenstad. Eenvoudig te 
maken en voor de concrete toetsing  
Een filmpje op internet van de ontwikkelaar 
(https://www.youtube.com/watch?v=kRWDufQlk60&feature=emb_title) geeft volstrekt geen 
realistisch beeld van de werkelijke impact. Het is een leuk vormgegeven filmpje, welke bij goede 
beschouwing niet de werkelijkheid weergeeft. Ten eerste is er de weergegeven hoogte van 
gebouwen; de gebouwen zijn niet zo hoog als het bestemingsplan toe zal staan. Geen weergave 
derhalve van de werkelijke mogelijkheden van het bestemmingsplan. Ten tweede is er het ,door 
ontwikkelaars veel toegepaste, vogelvluchtperspectief. Dit perspectief, welke door niemand in 
Zaltbommel dagelijks zal worden beleefd, marginaliseert de schaalgrootte van de gebouwen. Het 
effect op het maaiveld wordt niet inzichtelijk. 
Omdat zowel het bestemmingsplan als de aanvullende beelden niet inzichtelijk maken welke impact 
dit bestemmingsplan heeft op de beleving vanaf het maaiveld, heb ik mij gewend tot de beelden 
welke met alle goede bedoelingen zijn opgesteld door Vereniging Vestingstad Zaltbommel. Er zijn 
ongetwijfeld vele aanmerkingen te maken op deze beelden. Ik had ook liever betrouwbare beelden 
uit het besteminsgplan zal, maar nu vormen zij mijn belangrijkste bron. Op basis van deze beelden 
kom ik tot de conclusie dat er zeer fors gebouwd zal worden. Een impact welke dit bestemmingsplan 
marginaliseert en bagatelliseert in de toelichting, maar in de Regels gewoon mogelijk maakt. Daarom 
maak ik bezwaar tegen deze manier van presentatie en tegen de regeling zelf, aangaande 
bouwmassa, in zowel lengte breedte als hoogte. Dit geldt in principe voor alle gebouwen, zowel de 
basishoogte welke overal minimaal 4 bouwlagen mogelijk maakt tot de woontorens, welke een zeer 
forse dimensies hebben in zowel lengte, als breedte en hoogte. Die maatvoering correspondeert 
onvoldoende met de Zaltbommelse schaal en maat. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kRWDufQlk60&feature=emb_title


Wat betreft de footprint van de gebouwen het volgende: ik pleit voor meer kleinschaligheid van het 
geplande stedelijke weefsel. De korrel en maat van de openbare ruimte en de gebouwen is in 
schaalgrootte fors anders dan de maat van de nabijgelegen binnenstad en sluit hier slecht bij aan. 
Het werfthema is hier echter uitgewerkt op een schaalgrootte welke meer passend is in 
grootstedelijke locaties, dan in de kleinschaligheid van Zaltbommel. Vrijwel ieder bouwblok sluit zich, 
waardoor er slechts één laag van openbare ruimte ontstaat. Ik pleit voor meer variatie in 
bouwblokafmetingen, en het openbreken van meer bouwblokken met kleinschalige openbare 
ruimte. Nu wordt het plan aangeprijsd als was het “kleinschalig” omdat er telkens zicht is op een 
ander bouwblok. De openbare ruimte is echter uniform, relatief grootschalig van opzet en in potentie 
saai. De binnenruimtes van de blokken zullen als achtertuintjes en parkeerplekken verkaveld worden, 
volledig geprivatiseerd. Juist in een werfomgeving liggen er kansen voor kleinschalige en informele 
“plekjes” bínnen de bouwblokken, waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.  
 
Ik wil de gemeente dan ook verzoeken nog eens goed te kijken naar de korrel en maat van zowel de 
bouwblokken als de openbare ruimte. En geen genoegen te nemen met een bestemmingsplan welke 
onvoldoende inzage geeft over de concrete impact van dit plan. Die mijns inziens schrikbarend hoger 
ligt dan dit bestemmingsplan ons wil doen geloven.  
 
Tot slot wil ik in overweging nemen om in de plattegrond van dit plan meer contact met de Waal 
centraal te stellen. Zaltbommel en de Waal, die relatie is onderdeel van het Bommelse dna. Ik ben 
geen geboren Bommelaar, maar voel, met echte Bommelaren, dat hier grote kans is om die relatie 
mee te nemen in het plan. En die kans wordt niet echt benut. Tuurlijk, de werf wordt toegankelijk. 
Maar de Waal blijft voor de bezoeker van dit plan letterlijk en figuurlijk “ver weg”. Met name de 
bewoners van de appartementen (en dat is prettig voor de projectontwikkelaar) mogen de Waal echt 
beleven. Kansen om de Waal en de binnenzijde van het plangebied met elkaar te verbinden worden 
hier gemist; bebouwing blokkeert vrijwel overal die relatie. Ik wil in overweging geven om het 
horizontale appartementencomplex met twee publieke doorgangen tussen de werf en de Waal te 
“perforeren”. Dat maakt dat blok minder tot barriere, opent het gehele plan en biedt kansen voor 
interessante stedenbouwkundige en architectonische plekken en oplossingen. 
 
Ik verwacht dat u mijn zienswijze in serieuze overweging wilt nemen. Graag wordt ik op de hoogte 
gehouden van uw reactie. 
 
Met hartelijke groeten, 
 

 
 

 
 


