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Geachte college, 

Op de website van de gemeente is het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt, om kennis van 
te nemen en mogelijk reacties te geven. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar op dit ontwerp bestemmingsplan. 

Het voorgelegde ontwerp is deels gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan dat eerder door uw raad is 
vastgesteld. Juridisch gezien is dit een intern referentiestuk waaraan de raad de vastlegging in het 
bestemmingplan kan toetsen. Voor de derde, de buitenstaander, is er geen eerdere mogelijkheid om  
inhoudelijk te reageren op hetgeen bedacht is voor een te bestemmen stuk grond, dat kan pas voor het eerst 
nu bij het ontwerp bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan is in tegenstelling tot de status van Beschermd 
Stadsgezicht dan ook zonder enige juridische basis. Het bevreemdt mij dan ook dat in dit ontwerp 
bestemmingsplan geen enkel onderliggend document is gebruikt of op zijn minst benoemd, dat u als 
gemeente hebt laten opstellen in het recente verleden om de cultuurhistorische waarden van het terrein van 
de voormalige scheepswerf te beschrijven. Het voorliggende stuk is derhalve niet volledig, omdat ter 
voldoening van de randvoorwaarde cultuurhistorie (in het kader van het Beschermd Stadsgezicht) vooraf een 
onderzoek noodzakelijk is. In de afwegingen kan dan voor een ieder verifieerbaar gelezen worden of en 
waarom afgeweken wordt van hetgeen uit een onderzoek naar voren is gekomen. Samengevat: het plan 
geeft de cultuurhistorische waarden niet aan en maakt deze dan ook daardoor niet meetbaar. 

Als gevolg daarvan zijn alle argumenten die in het ontwerp bestemmingsplan de keuze onderbouwen voor 
de invulling van het terrein, of die nu gaan over hoogte, volume, maar ook vorm en dichtheid, niet meetbaar. 
Wel meetbaar is de huidige opbouw van de stad en de ligging van het terrein van het plangebied ten 



opzichte van de stad. De bijzondere cultuurhistorische waarden van de stad en haar opbouw is sinds 
december 1984 onderstreept door het Rijk met het vaststellen van het besluit tot Beschermd Stadsgezicht. 
Letterlijk wordt het gezicht op de stad door het realiseren van het voorgenomen plan geminimaliseerd. Het 
ontbreken van elke verhouding tussen het plan en de bestaande binnenstad, maakt dat de initiële 
bescherming enorm wordt geschaad.  

Verder is het opmerkelijk dat door een algemene bepaling de rechtszekerheid van derde partijen zeer grof 
wordt geschonden. Hiermee doel ik op het ontbreken van een vastgesteld peil waarlangs de hoogtes van de 
gebouwen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van de bestaande bebouwing. Voorts wordt door een 
andere algemene bepaling de correctiegrens in alle maatvoeringen (ook aantallen) binnen een tolerantie van 
10% gebracht, zonder instructie waarop het college positief mag afwijken van hetgeen nu in het ontwerp 
bestemmingsplan wordt beschreven.  

De uitruil van gronden rond het AH/Lidl complex heeft er toe geleid dat er een stuk grond direct grenzend 
aan het Beschermd Stadsgezicht ook met woningen bebouwd gaat worden (oude TEXACO-locatie). De massa 
van dit gebouw zoals nu bedacht, zal het voormalige ‘Tivoli’ volledig overschaduwen, net als de haven  
overigens. Dit geldt ook voor het complex dat bedacht is op het havenhoofd. De Veerstoep en het plein voor 
de Verdraagzaamheid zullen hun open en typische rivierconnectie daardoor volledig verliezen.  

De bepalingen rond de bestemming verkeer zijn in deze ook niet passend voor deze locatie. Ik doel hier op 
de mogelijkheid om een parkeerdek te kunnen plaatsen op gronden met deze bestemming. Vooral voor het 
gedeelte aan de Havendijk, dat ook binnen het plan valt is hier al meer dan 20 jaar in de raad over 
gesproken. Meest recent is een kleine 3 jaar geleden, toen de raad unaniem de uitspraak heeft gedaan dat er 
geen garage-achtige constructies op deze plek aan de entree van de historische binnenstad passen.        

Aan mijn zienswijzen heb ik de zienswijzen van de Vereniging Vestingstad Zaltbommel gevoegd. De daarin 
aangegeven bezwaren onderschrijf ik ten volle en wil deze verder kortheidshalve invoegen in mijn zienswijze. 

Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad. 

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp 
bestemmingsplan niet vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

Bijlage: 1 



Er is altijd tijd om iets moois te doen. 

Betreft de zienswijze ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan 
NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-VO01, Buitenstad in de gemeente Zaltbommel. 

Van : Vereniging Vestingstad Zaltbommel 
  Werkgroep Buitenstad 

Adres : Leoninusplantsoen 1 
  5301AA Zaltbommel 

Telefoon : 06   ( ) 
Website : www.vestingstadzaltbommel.nl/  
E-mail : vestingstadzaltbommel@gmail.com 
KvK : 69388644 

DD. 14 september 2020
Handtekening namens de vereniging Vestingstad Zaltbommel

Bijlage 
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SAMENVATTING 
 
De vereniging Vestingstad Zaltbommel bestaat uit een groep bewoners van de vesting die betrokken 
is bij de ontwikkelingen in en rondom de Vesting Zaltbommel. In verschillende hoedanigheden zijn 
we reeds meer dan 10 jaar betrokken bij de ontwikkelingen in de Buitenstad. Helaas hebben de leden 
het idee dat met hun input niets is gebeurd, waardoor er niet meer rest dan de plannen kritisch te 
bezien. Hierin staan we niet alleen. Twee jaar geleden reeds ondertekende 850 Bommelaars onze 
petitie waarmee ze onze visie steunden. 
 
Bij dit plan worden de grote financiële belangen van het conglomeraat dat aan de Buitenstad wil 
verdienen gecombineerd met een op zichzelf gerichte aanpak van de ontwerpers. Het is uitgangspunt 
hierbij is het contrasteren van het ontwerp van de Buitenstad en de vorm van de vesting. Helaas is 
het resultaat wel een contrast, maar biedt het in onze ogen geen meerwaarde voor de vesting. 
Daarnaast nemen de ontwerpers ook hun achtergrond mee: de “skyline van Rotterdam”, en 
projecteren die op ons beschermd stadsgezicht. Nu lijken het twee steden die toevallig naast elkaar 
liggen. Ook het voor de leek tenenkrommend vaktaal gebruik toont hun achtergrond, en draagt er 
niet aan bij dat de boodschap over de toekomst van onze vesting door ons begrepen wordt. Sterker 
nog, wat wij horen van mensen in Zaltbommel roept het ongeloof en soms zelfs agressie op. 
 
Wellicht is de gemeenteraad ook wat moedeloos van het voortslepende proces. Toch willen wij 
oproepen om eerst zelf een echte, eigen visie voor Binnenstad, Buitenstad en vesting op te stellen. 
Dat is dan de basis om een eigen, Zaltbommels proces op te zetten om zo de systeemfout weg te 
nemen. De fout in dit proces is immers dat de ontwikkelaar betaalt en bepaalt en niet de gemeente. 
Dit zou een staaltje van STERK BESTUUR zijn. 
 
Verder vragen we ons af of dit plan überhaupt wel mag; vergunning technisch dan. Kan een tijdelijke 
vergunning uit 1952 in sterk veranderende tijden nog wel gehandhaafd blijven, zeker als de 
bestemming waarvoor de vergunning verleend is volledig verandert? 
 
En we hebben meer vragen, ook over inhoud en over tegenstellingen: 

• Gebrek aan sociale mix, sociale robuustheid en weerbaarheid versus een doelgroep van 
rijkere 55/75 plussers 

• Waterveiligheid versus het verder in het rivierbed bouwen 
• Niet voortbouwen op maar juist contrair gaan aan de  historische erfenis van de vesting, 

waardoor je  polariseert en niet verbindt 
• De enorme hoogtes in, een `ring`-vorm in het plan als tegenstelling tot de piramidevormige 

opbouw van Zaltbommel 
• Het weg nemen van het perspectief en zicht  op de binnenstad en het zomaar bouwen aan 

het door het Rijk beschermde stadsgezicht.. 
• Het (niet) omgaan met de bodem-/ en luchtverontreiniging, natuur en milieu 

En dan hebben we de verkeerssituatie, het parkeren, de werf en het historische en archeologische 
erfgoed nog. Daar is  ook best nog wel het een ander over te zeggen is. Opvallend is ook het grote 
aantal tegenstrijdigheden in de plannen dan wel zaken die nog moeten worden uitgezocht. 
 
De conclusie is dat dit niet kan en je het beste opnieuw kunt beginnen met je ontwerp en dat dat ook 
best kan. Nu lopen we met zijn alleen niet alleen het risico dat we iets krijgen wat we als vorm niet 
willen, maar ook iets dat onverantwoord is ten opzichte van onze (klein) kinderen en waar wij en 
anderen straks de portemonnee voor mogen trekken.  
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Neem de druk van het proces en laat de ontwerper vrij om in een creatief proces te zoeken naar 
meerwaarde, samen met de bevolking. Er zijn best oplossingen te vinden. 
 
 
Vereniging Vestingstad Zaltbommel 
Werkgroep Buitenstad 
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INLEIDING 
 

 en  van de werkgroep Buitenstad, tonen in een rondgang langs politiek en 
ontwikkelaar in 2018 een alternatief ontwerp voor de Buitenstad. Zelfs nu nog zegt  van 
Wurck, de ontwikkelaar van het PvE en het DVO, “ik heb geen kennis van dit plan en haar 
uitgangspunten”.  
Met de ongewijzigde uitgangspunten en een aantal ontdekkingen, later verkregen, is deze zienswijze 
opgesteld.  
Nog steeds willen ook wij, van de werkgroep, graag een mooie ontwikkeling van de Buitenstad, maar 
niet deze en dat gaan we nu duidelijk maken. Wij denken dat het nog mogelijk is een dergelijke 
mooie en gedragen Buitenstad te ontwikkelen, als de politiek maar durft. 
Jazeker! 
Een mooie en gedragen ontwikkeling van een nieuw ontwerp en bestemmingsplan Buitenstad kan 
plaatsvinden binnen een jaar of drie. Daartoe moet er wel een gedragen, creatief proces op basis van 
de waarden van de vesting, sociaal robuust en adaptief, toekomst- en visiegericht, vormgegeven 
worden.   
Maar eerst even tegenover elkaar staan. Als u het navolgende leest kunnen uw tenen krommen in 
uw schoenen, dat is bij ons ook gebeurd bij het lezen van het voorontwerp bestemmingsplan,  
NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-VO01, voor de Buitenstad van de gemeente Zaltbommel.  
Het spijt ons, maar we willen man en paard noemen zodat het de mensen in Zaltbommel duidelijk 
wordt waarvoor dit plan er uitziet zoals het er nu uitziet. We zullen onze visie publiceren en ook in de 
komende jaren continu uit blijven dragen.  
 
Man en paard en een cadeau. 
Dit ontwerp bestemmingsplan Buitenstad is een product van een bureau, betaald door de 
ontwikkelaar Waalbommel. Net zoals het voorgaande DVO en het daarvoor voorgaande PvE, door de 
ontwikkelaar is betaald. Uiteindelijk toont dit plan zelfs dat, zoals we al verwachtten, ook alle 
gemeentelijke kosten zoals de kosten van de projectleider, worden verhaald op de ontwikkelaar. Dit 
is allemaal toegestaan. Alleen het heeft ook wel zo zijn eigen dynamiek. We hebben daar in 
Nederland een mooie uitdrukkingen voor: “je moet een gegeven paard niet in de bek kijken.”, en “je 
bijt de hand die je voedt niet”, “je oren laten hangen naar”. Daardoor wordt het moeilijk een cadeau 
af te wijzen. Zeker als deze mensen die de plannen maken en/of erdoor moeten krijgen bij de 
burgerij en de politiek, ook betaald worden door de ontwikkelaar. Kortom we beschouwen dit plan 
niet als een plan van de gemeente Zaltbommel, maar van een externe projectontwikkelaar die geen 
verder belang in Zaltbommel heeft dan er zoveel mogelijk aan te verdienen. De gemeente faciliteert 
dit, aanvaardt het in dankbaarheid zonder er een kritische noot aan te wijden. 
Ja,  het mag allemaal, maar gezond verstand zegt iets anders. Dit is ons inziens echt een systeemfout, 
en vraagt enorm veel persoonlijke authenticiteit, autonomie en robuustheid van de betrokken. 
 
Toch zijn er onder de burgers van Zaltbommel mensen die dit cadeau zo niet willen. Wij als 
vereniging Vestingstad Zaltbommel, vertegenwoordigen honderden van deze burgers. Wij worden 
door niemand betaald, sterker, we betalen juist alles zelf. En als je er anders over denkt dan wij, is 
dat prima. We hebben mensen dan ook opgeroepen hun (andere) zienswijzen in te sturen. 
 
En ja we krijgen een cadeautje denken we, maar wie gaan dit echt betalen? We zullen zien dat het 
plan gebaseerd is op:  

• Oud naoorlogs denken van nieuwe opbouw en het niet voortbouwen op wat er is  
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• Ideeën van groter is beter, niet duurzaam, niet adaptief, geen verantwoording nemen voor 
het eigen handelen, niet echt in relatie gaan met een groot aantal belanghebbenden. 

• Weinig reflectie en dus ook aanpassingsvermogen, niet aangesloten en echt creatief 
voortbouwend op de in de vesting Zaltbommels vormgegeven waarden.  

 
 
Waar de partners van het 
ontwerpbureau wUrck voor 
staan toont de achtergrond van 
de foto: een “skyline” van 
Rotterdam. In Rotterdam is een 
dergelijke “skyline” wellicht een 
terechte keuze, gebaseerd de 
Rotterdamse situatie.  
 
 

 
De vesting Zaltbommel kent echter al een “skyline” en die is veel ouder dan die van Rotterdam. 
 

  
 
 
Het respect van de planontwikkelaars voor de vesting en haar bewoners wordt ook duidelijk in het 
volgende plaatje in het voorlopige DVO, waarin de Buitenstad tegenover de vesting wordt gezet. 

 
• Links aan de Buitenstadkant staan (veel te groot getekende) juichende mensen naast een hoge 

(maar te klein getekende) massieve structuur. 
• Aan de rechter- of vestingzijde van het plaatje staan geen mensen getekend.  
• Het niet gelijk tekenen stelt beide zijden tegenover elkaar. 
• De vesting heeft alleen maar groene walkanten; alleen aan de havenkanten niet.  
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Dus mensen, luister naar de burgers en trek je hun bezwaren echt aan: 

• probeer hen te begrijpen als ze zorgen hebben over de hal, die 1,15 meter hoger 
wordt.  

• praat niet in woonlagen als het om meters hoogte gaat 
• neem actief kennis van wat mensen je (in al hun goede bedoelingen) voorstellen, 

maar doe er vooral ook wat mee 
• betrek mensen i.p.v. ze in de maling te nemen met het snel nog even een 

parkeergarage, kiosk of bouwbedrijf toe te voegen. 
• ……. 
• …. 

 
Hierna geven wij onze zienswijze ten aanzien van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 
Buitenstad, of zoals wij het liever noemen, ‘De Werf’. Onze zienswijze heeft betrekking op  

• De onderliggende vergunning (deze biedt waarschijnlijk geen mogelijkheden tot enige 
bestemmingsaanpassing) 

• Het proces dat wij als werkgroep Buitenstad van de Vereniging Vestingstad hebben 
meegemaakt. 

• Het geen verantwoordelijkheid nemen in en de toekomstvastheid van het voorlopig ontwerp 
bestemmingsplan. 

• Geen volledige of het verkeerde informatie. 
• Tenenkrommende uitspraken en redeneringen: Zoals wellicht dus ook bij u de tenen 

krommen als u dit leest, zullen ook wij een aantal tenenkrommende redeneringen geven van 
de ontwikkelaar, die in het plan gebruikt worden om bepaalde delen te verantwoorden. Ze 
tonen waarvoor de ontwerper bepaalde keuzes maakt in zijn ontwerp. 

Met deze punten wordt de context van het beoordelen van de inhoud en de regels van het plan 
geschetst en kunnen we overgaan tot de bespreking van andere inhoudelijke- en proces-elementen 
in de (sub-) paragrafen: 
 

A. Een robuuste Buitenstad 
B. Cultuur is in de vesting Zaltbommel tastbaar, zichtbaar en beloopbaar aanwezig. 

• Voortbouwen op 
• Hoogte gebouwen. 
• De werf, historisch en archeologisch erfgoed 
• Beschermd stadsgezicht 

C. Verkeer en parkeren 
D. Waterveiligheid 
E. Vervuiling / luchtkwaliteit 
F. Groenvoorziening en natuur 

 
Na de inleidende en verbindende teksten zijn onze zienswijzen, bezwaren en argumenten in 
achtereenvolgend genummerde punten uitgewerkt. Graag ontvangen wij uw antwoorden ook 
refererend aan het nummer, behorende bij het betreffende punt. 
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HET PROCES 
 
Het besluit 
“Waarvoor dit alles?”: we hebben deze vraag bij het lezen van dit plan op verschillende gebieden 
kunnen stellen. Veel mensen kiezen voor een alternatief voor de huidige situatie. Het is al snel beter 
dan een stapel gele containers en een monumentale loods die bewust verwaarloosd wordt. Het kan 
echter niet zo zijn dat de eisen van de stad aan de kant geschoven worden. De Buitenstad zal nog 
minimaal 100 jaar een onderdeel vormen van de stad Zaltbommel. Het kan dus maar één keer en dan 
moet het goed. De ontwikkelaar wil zoveel mogelijk welgestelde mensen op leeftijd een prijzig 
appartement met uitzicht op de Waal bieden. Daar is niks mis mee, maar ten koste van wat? We 
zullen zien dat dat een stevig prijskaartje heeft dat vooral door anderen betaald wordt. 
 
In maart 2018 presenteren leden van de werkgroep Buitenstad een alternatief ontwerp voor de 
Buitenstad aan burgermeester en wethouders, de ontwikkelaar en de politieke partijen. In dit 
ontwerp zijn zichtlijnen, Pyramide vorm, centrale ontsluiting, behoud van industrieel erfgoed, 
scheepshelling, grondverontreiniging, 6000 vierkante meter Retail oppervlakte, een bijna onmogelijk 
groot aantal parkeerplaatsen en ‘ruimte voor de rivier’, meegenomen. Ondanks de positieve reacties 
weigeren de projectontwikkelaar en de ontwerpers hier echt kennis van te nemen. Principes en 
uitgangspunten,  onderliggend aan dit ontwerp,  worden niet bediscussieerd maar genegeerd.  
 
Het plan dat gepresenteerd wordt wijkt fundamenteel af en we starten een petitie. Deze wordt door 
ruim 850 mensen getekend. Mede op basis van dit commentaar geven Wethouder Posthouwer en 
projectleider Buitenstad Hendriks op de carrousel van 13 juni 2019 aan dat het voorliggende ontwerp 
van de Buitenstad geen hoogte bepaalt, maar een 2D ontwerp is. De raad neemt op basis hiervan het 
besluit het ontwerp goed te keuren.  
 
Tijdens de klankbordgroep van 18 november 2019 blijkt het ontwerp wel degelijk ook de hoogte van 
de gebouwen te bepalen. De raad en wij allemaal zijn op het verkeerde been gezet. En de raad heeft 
dus besloten op basis van een totaal verkeerde voorstelling van zaken. 
 
Het voorliggende concept bestemmingsplan kent een groot aantal onduidelijkheden, interne 
tegenstrijdigheden en zaken die nog uit gezocht moeten worden. In het volgende hoofdstuk zullen 
we de belangrijkste weergeven.  
 
Hierdoor zijn wij van mening dat de raad is gelegitimeerd om terug te komen op haar besluit, mede 
ook gezien de onmiskenbaar grote risico’s die het huidige plan met zich meebrengt: 

• Onvoldoende flexibiliteit om zich aan te passen aan klimaatverandering hetgeen bepalend is 
voor extra dijkverhoging stroomopwaarts tot Nijmegen dan wel het verlegging van de dijk bij 
Tuil 

• Oncontroleerbare definitie van de hoogte van de bebouwing die mee oploopt met de 
verhoging van de dijken 

• De sterke voorkeur van de ontwikkelaar voor massieve hoogbouw aan de Waal en aan de 
buitenzijdes van het gebied (ook aan de stadshaven) 

• Geen aansluiting op wat Zaltbommel Zaltbommel maakt (haar cultuur van bouwen). 
• Nauwelijks/geen sociale woningbouw of goedkopere woningen 
• Verder verdwijnen van het stadsgezicht Zaltbommel. 
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Het is ook heel interessant te zien dat het merendeel van de bovenstaande opmerkingen te maken 
heeft met onderwerpen die verband houden met het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen 
handelen ten opzichte van andere belanghebbenden én de toekomst. Deze onderwerpen zijn milieu 
en veiligheid, waterveiligheid, natuur en groen en natuurlijk de bodemverontreiniging en het 
beschermd stadsgezicht. Het toont hoe het plan vooral op een beperkt aantal belanghebbenden is 
gericht: de ontwikkelaar en de toekomstige kopers. 
 
We verzoeken de raad daarom haar verantwoordelijkheid te nemen en de ontwikkelaar terug naar 
de tekenplank te sturen. De raad beslist niet alleen voor de eigen partij of Zaltbommel, maar ook 
voor alles stroomopwaarts en aan de andere kant van de Waal.  
 
Keur het komende bestemmingsplan in zijn geheel af en start het ontwikkelingsproces opnieuw. Dat 
hoeft niet lang te duren. En burgers en andere betrokkenen, zorg ervoor dat dit NIET door kan gaan! 
U kunt voor een puntsgewijze samenvatting van ervaringen van de werkgroep leden ook kijken naar 
de bijlage “het proces”. 
 

Proces overwegingen 
 
Binnen procesoverwegingen kan een onderscheid gemaakt worden naar overwegingen die te maken 
hebben met het inrichten van het proces en de zaken die individuele deelnemers ervaren hebben.  
 
De financier en opdrachtgever van de ontwerpers van het PvE, DVO en het bestemmingsplan is de 
ontwikkelaar (Art. 12 financiering). Daarmee is de gemeente niet meer onafhankelijk te noemen en  
worden de denkbeelden van de ontwikkelaar leidend.  
 

 
 
Wij denken dat dit ongewenst is. De gemeente voert onvoldoende regie en laat de commerciële 
belangen prefereren boven de mening van de gemeenschap. Dit brengt ons direct naar onze eerste 
opmerkingen/aanbevelingen: 

1. Ontwerp en start onmiddellijk een creatief ontwerpproces dat gedragen wordt door de 
burgers. Gebruik onmiddellijk álle vrijheidsgraden, in inhoud en proces die het plan heeft om 
aan de wensen van de burgers tegemoet te komen. Of, nog liever begin opnieuw en laat 
mensen dan echt deelnemen aan het ontwerpproces. 

2. We stellen voor om een onafhankelijke regiefunctie binnen de gemeente in te richten. Dit is 
een systeemfout in het (Sterk) bestuur die op zijn minst hersteld moet worden in de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan.  
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3. In een nieuw of navolgend ontwerpproces met betrekking tot de Buitenstad, moet deze 
systeemfout (2e) voorkomen worden door de ontwikkeling van het bestemmingsplan en de 
proces- en projectbegeleiding in handen te leggen van  de gemeente en de gemeenschap. 

 
De werkgroep is dit voorjaar uit de klankbordgroep gestapt doordat ze een meningsverschil hadden 
met de  van de gemeente over het eerlijk informeren. De werkgroep heeft twee jaar geleden een 
petitie georganiseerd rondom een aantal uitgangspunten die de werkgroep belangrijk vindt. Deze 
petitie is door 850 mensen ondertekend.  
 
In de afgelopen anderhalve maand hebben we een facebook campagne gevoerd om onze mening 
kenbaar te maken. We hebben mensen gevraagd onze pagina  op facebook te liken dan wel vriend te 
worden als ze het met ons eens zijn. Meer dan 1000 mensen hebben hier gehoor aan gegeven. 
Daarnaast worden we nog door 400 mensen gevolgd om op de hoogte van onze activiteiten te 
blijven. Momenteel wordt die mening niet vertegenwoordigd in de klankbordgroep.  
 
Een voorbeeld van onvolledige / onjuiste communicatie is de wijze waarop hoogtes gecommuniceerd 
worden. Zelfs leden van de klankbordgroepen zijn verrast door de enorme hoogtes in dit 
bestemmingsplan die op het laatste moment opgenomen zijn. Het gevoel ontstaat dat dit in de 
vakantietijd doorgedrukt moest worden.  
De gemeente gebruikt soms een verkeerd argument om mensen te overuigen: “De klankbordgroep is 
het hier mee eens”. De kbg is er niet om als geheel het ergens mee eens dan wel oneens te zijn. De 
kbg-leden hebben zo allemaal hun eigen belang en dat maken ze kenbaar.  
 
 
We verzoeken daarom het inspraakproces en het communicatieproces richting leden van de 
klankbordgroep te evalueren. Daarom verzoeken we de gemeente: 

4. Een onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek naar de participatie van de burgers zoals 
bijvoorbeeld bij de nevengeul in Varik is gebeurd door de Universiteit van Nijmegen waarin 
een onafhankelijke bevraging van de klankbordgroep leden opgenomen wordt.  

5. Communiceer vooraf de te volgen procedure en kondig een inspraakprocedure helder en 
vroegtijdig aan.  

6. Maak in de proces een duidelijke stakeholder analyse en communiceer richting alle partijen 
die mogelijkerwijs geraakt worden door de Buitenstad. De werkgroep heeft de gemeenten 
stroomopwaarts van Zaltbommel gewezen op de ontwikkeling van de Buitenstad en de 
mogelijke consequenties.. Deze gemeenten waren niet op de hoogte en verschillende 
hebben ons bedankt dat we hen er op attent maakten. 

7. Neem alle bestuurslagen serieus. De provincie heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling 
van Gelderland. Hierin wordt aandacht besteed aan een groot aantal aspecten waarin de 
provincie leidend wil zijn (bijv. op gebied van klimaatadaptie, voorkomen van 

overstromingen, etc.). Opmerkingen in het concept 
bestemmingsplan als "De Omgevingsvisie is 
uitsluitend bindend voor de Provincie zelf en heeft 
geen rechtstreekse doorwerking naar het 
bestemmingsplan.” geven geen blijk van respect voor 
andere bestuurslagen. In gesprekken met individuele 
leden uit de provincie werd Zaltbommel 
egocentrisme verweten.  
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Verantwoordelijkheid nemen voor consequenties 
Doordat in de uiterwaarden gebouwd wordt ontstaan extra risico’s. De volgende generatie moet de 
consequenties hiervan oplossen. Niet voor niets wordt in het Deltaplan grote rivieren aangegeven 
dat maatregelen flexibiliteit in de toekomst niet in de weg mogen staan. Dit geldt ook voor tal van 
andere punten. Denk hierbij aan vervuiling die naar het grondwater kan doorlekken of consequenties 
kan hebben voor kinderen die op deze vuilnisbelt wonen. Maar er kan ook gedacht worden aan 
archeologische artefacten (vestingwerk de “halve maen” o.a.) die al dan niet door toeval vernietigd 
kunnen worden zonder dat ze gedocumenteerd zijn.  
 
De gemeenteraad van Zaltbommel is door een beslissing om met dit plan in zee te gaan, rechtstreeks 
verantwoordelijk voor de consequenties van dit plan. Wij denken dat het plan nog niet voldoende 
doordacht is om dit in deze fase te kunnen doen. We zetten voor u een aantal mogelijke 
consequenties,  waar in het geval van een positieve beslissing voor dit voorlopig ontwerp 
bestemmingsplan, verantwoordelijkheid voor wordt genomen, op een rijtje: 
 
  

A. Professor Kleinhans (Universiteit van Utrecht, faculteit Geoscience) zegt ten aanzien van 
bouwen in de rivier: “Maar voor een rivierwetenschapper als ik lijkt het van de gekke om in 
uiterwaarden te willen bouwen, al helemaal zo kort nadat er net zwaar is geïnvesteerd in 
ruimte voor de rivier.” Maar vervolgt ook dat het uiteindelijk een politieke keuze is waar de 
beslissers verantwoordelijkheid voor nemen. Dit punt wordt uitgebreid toegelicht in het 
hoofdstuk over waterveiligheid. 

B. Er wordt gebouwd op vervuilde grond. Oud medewerkers van de Waal geven aan dat met 
name in de buurt van de hal en bij de hellingen veel vervuiling zal zitten. Dit wordt afgedekt 
door een dikke laag waardoor de vervuiling kan blijven zitten. De wettelijke eis is dat het in 
1000 jaar niet bij een waterbron kan komen. Door boren en/of heien wordt deze laag echter 
doorgeprikt en ontstaan deze gevaren. De vervuiling laten zitten is daarmee misschien 
wettelijk toegestaan, maar de beslissers dragen er rechtstreeks verantwoordelijkheid voor 
het lekken van vervuiling naar het drinkwater, het oppervlakte en grondwater en voor de 
situatie dat kinderen die daar wonen straks ziek worden.  

C. Er wordt gebouwd voor een oudere generatie (55+ en 75+ ers, zie hoofdstuk doelgroepen). 
In het plan zijn geen extra faciliteiten opgenomen om zorg te verlenen. Het kan zijn dat deze 
later toegevoegd moeten worden. De consequentie van de doelgroep ouderen is niet 
onderzocht en niet meegenomen in de plannen; wie gaat die zorg betalen en uitvoeren en 
hoe? 

D. Er wordt een muur voor het beschermd stadsgezicht gebouwd. In de komende jaren zal er 
een strijd losbarsten tussen plaatsen als Zaltbommel, Culemborg, Tiel, etc. om de overloop 
aan toeristen uit de randstad op te kunnen vangen. Dit kan een forse impuls geven aan de 
lokale economie. Door deze muur wordt het beschermd stadsgezicht gedeeltelijk verpest. 
Wat de gevolgen voor het toerisme in de stad zijn, is nu nog niet te bepalen maar is in onze 
ogen wel een op een gerelateerd aan de gemaakte ontwerpkeuzes. 

E. De ruimte in de woningaanvraag wordt voor een derde ingevuld (990 woningen MINUS 295 
hard gepland MINUS 330 voor de Buitenstad = 345 woningen). Dit kan consequenties hebben 
voor de bouwruimte in de dorpen en voor de uitbreiding van de Spellewaard. Het is ons niet 
duidelijk of deze ruimte tot 2028 voldoende is. Misschien moeten hier garanties voor 
opgenomen worden in het bestemmingsplan. 

F. In het plan is een grote variatie in aantallen huizen opgenomen (280, 300 en 360 met daarbij 
in de regels 10% extra ruimte). Indien het maximale aantal huizen wordt gebouwd ontstaat 
er een tekort van 100 tot 150 parkeerplaatsen.  



13 
 

G. In het plan wordt aangegeven dat de Steenweg het makkelijk aan kan. In de afgelopen tijd is 
er veel discussie geweest op Facebook over de drukte op de Steenweg (omwonenden vinden 
dat het veel te druk is geworden) en een verplaatsing van Klijmij naar een locatie aan de 
Steenweg waarbij elders geparkeerd moet worden. In het concept bestemmingsplan wordt 
uitgegaan van de situatie van 2016 alsof er daarna niets gebeurd is.  

 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Daarom stellen we ook het volgende voor: 

8. Leg in een aansprakelijkheidsclausule in dit bestemmingsplan vast dat de ontwikkelaar alle 
(gevolg-) kosten van het bouwen van de Buitenstad op zich neemt en niet kan afwentelen op 
burgers of overheden. En dat daarvoor een aparte 100 jaar durende vooruitbetaalde 
verzekering voor genomen wordt door de ontwikkelaar. Hierdoor is de maatschappij / zijn wij 
gedurende 100 jaren verzekerd tegen gevolgkosten van het bouwen van de Buitenstad.   

9. Daarnaast toont het voorgaande dat het essentieel is dat de gemeente Zaltbommel een visie 
heeft op verantwoordelijkheid, duurzaamheid en een robuuste, adaptieve samenleving. En 
dat zij deze niet alleen opschrijft en uitspreekt, maar er ook naar acteert. Een 
verantwoordelijke gemeenteraad bespreekt en besluit dit voorafgaand aan het 
bestemmingsplan.  

10. We vragen om een duidelijk plan met daarin hoe deze visie praktisch gebruikt wordt (inhoud, 
procedure, proces) bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan.  Dit plan dient 
als een verantwoording in het bestemmingsplan te worden opgenomen. 

 

Ontbrekende informatie 
Zoals eerder gememoreerd bevat het concept bestemmingsplan een groot aantal onduidelijkheden, 
onvolkomenheden en interne tegenstrijdigheden. We noemen de belangrijkste: 

11. In paragraaf 2.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening,  is aangegeven dat er 
vrijstelling gevraagd is van rekenregel 6D met betrekking tot waterafvoer- en waterberging. 
Deze vrijstelling is nog niet ontvangen. 

12. Er is vrijstelling gevraagd om niet te hoeven te voldoen aan de watervergunning zodat toch 
buitendijks gebouwd mag worden. In de aankondigingsbrief bij dit voorontwerp 
bestemmingsplan is opgenomen: “Bij brief, gedateerd op 19 juli 2018 heeft het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente Zaltbommel laten weten voornemens te zijn 
de kaarten uit bijlage IV bij het Waterbesluit aan te passen.” (paragraaf 2.1.3 beleidslijn grote 
rivieren). Dat is nog niet gebeurd. 

13. De rijksoverheid heeft bepaald dat bij een bestemmingsplan klimaatadaptatie en 
duurzaamheid aandachtspunten zijn voor de uitwerking (paragraaf 2.1.6 Deltaplan 
ruimtelijke adaptie 2020). Dit is van groot belang aangezien de wijk rechtstreeks te maken 
krijgt met de gevolgen van klimaatverandering. Helaas zit deze uitwerking niet in het 
concept. 

14. Een ander punt in paragraaf 2.1.6 Deltaplan ruimtelijke adaptie 2020 is dat het rijk een 
stresstest heeft uitgevoerd voor alle gemeenten in Nederland. De resultaten zijn bij de 
gemeente bekend. Verder dan melden dat deze stresstest uitgevoerd is, komt het concept 
niet. Het lijkt ons verstandig de burgers te vertellen wat er in de stresstest staat, wat de 
gevolgen voor de Buitenstad zijn en hoe de gemeente hier mee om wil gaan. 
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15. In paragraaf 2.2.2 alle hoogtes worden afhankelijk gemaakt van de nog te onderzoeken 
waterveilige hoogte. Deze waterveilige hoogte wordt de hoogte van de verhoogde 
ondergrond (de sokkel) waarop gebouwd wordt. Hiermee staan alle hoogtes in het plan op 
losse schroeven (dat wil zeggen behalve de minimum hoogte van 8,15 meter). 

16. In paragraaf 2.3.5 In het programma duurzaamheid wordt gemeld dat de 
projectontwikkelaar een energiescan door het bureau Witteveen + Bos heeft uit laten 
voeren. Dit rapport zit niet in de bijlagen, waardoor bestemmingsplan niet beoordeeld kan 
worden op duurzaamheid (er worden in het concept alleen mogelijkheden genoemd, maar 
niet wat de gemeente er daadwerkelijk mee wil). 

17. In paragraaf 3.4Bij archeologische vindplaatsen en monumenten wordt een deskresearch- 
rapport aangehaald of een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De conclusie is dat dit 
niet zo is, indien men niet dieper de grond in gaat dan 3 meter. Een gebouw van 7 of 9 
verdiepingen kun je niet bouwen zonder te boren of te heien. Ook het plaatsen van 
waterwarmtepompen gaat door deze bodemlaag heen. Het archeologisch onderzoek moet 
dus alsnog worden uitgevoerd. 

18. In paragraaf 5.2.5 grondwater wordt gemeld: “Na het meten van de grondwaterstanden en 
het uitvoeren van het milieukundig onderzoek en wanneer bekend is welk type ophoging 
wordt toegepast, dient geanalyseerd te worden in welke mate drainage vereist is.”. Graag 
het onderzoek en de resultaten. 

19. In paragraaf 5.3 wordt het risico beoordeeld om de Buitenstad op deze plek te bouwen. 
Uiteindelijk worden in paragraaf 5.3.4 alle risico’s samen beoordeeld (het zgn. groepsrisico). 
In het concept staat: “Voor de verantwoording van het groepsrisico moeten, naast de hoogte 
van het groepsrisico, enkele kwalitatieve elementen beschouwd worden, zoals scenario’s, 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid”. Het gaat hier dus om de veiligheid van burgers die de 
Raad moet beoordelen. De informatie die, is niet opgenomen.  

20. In de geluidsbelasting zijn de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de 
containeroverslag bij Haaften (aan de overkant van de rivier) niet vermeld. De vraag is of 
deze meegenomen zijn bij de beoordeling (paragraaf 5.5 Geluid). 

21. In paragraaf 5.8 luchtkwaliteit staat: “Er bestaan inzake luchtkwaliteit derhalve geen 
belemmeringen voor de planvorming”. In de analyse wordt het scheepsvaartverkeer niet 
meegenomen. De gemeente Nijmegen sluit zijn havens voor het deel van de schepen dat 
sterk vervuilt. Hoe kan het zijn dat dat in Zaltbommel niet hoeft. In ieder geval moet het 
aandeel van de vervuiling door het scheepsvaartverkeer meegenomen worden in de 
beoordeling van de luchtkwaliteit. De conclusie In paragraaf 5.8 luchtkwaliteit is derhalve 
voorbarig. 

22. In paragraaf 5.9 Natuur wordt vermeld dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Pas n 
oktober volgen de resultaten van een aanvullend onderzoek. 

23. In paragraaf 5.11 Klimaatadaptie staat: “Ook voor Buitenstad is een klimaatscan gedaan. 
Deze klimaatscan geeft inzicht in risico’s en mogelijke maatregelen. Bij het uitwerken van de 
plannen, zal verder invulling  worden gegeven aan klimaatadaptatie en mogelijke 
maatregelen.” Het lijkt erop dat in de sub paragrafen daarna, veelvuldig uit geciteerd wordt. 
Het rapport zelf is niet in de bijlage opgenomen. Graag opnemen. 

24. In paragraaf 5.13 M.E.R. beoordeling wordt geconcludeerd “Het project is getoetst op 
eventuele effecten op alle relevante milieuaspecten en geen van deze effecten wijzen op 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.” en daarom is geen Milieu Effect Rapportage 
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noodzakelijk. Een van de uitgangspunten hierbij is dat de vervuilde laag niet doorboord 
wordt. De vraag is of er niet geheid of geboord hoeft te worden en er geen warmtepomp 
installaties (die wel opgenomen zijn als maatregelen voor duurzaamheid) komen. Daarvoor 
geeft het concept geen uitsluiting. Dus volgens ons is deze conclusie voorbarig en is er wel 
een M.E.R. noodzakelijk. 

Naast de bovenstaande grotere punten komen ook tal van detailvragen naar boven, zoals: 

25. bevat het commercieel programma van circa 3.000 m² bvo ook de AH en de LIDL?  
26. waar is het bouwbedrijf gesitueerd op de kaart?  
27. waar is het bouwbedrijf opgenomen in de 3000 m2 commerciële bestemming?  
28. waar is de kiosk gesitueerd op de kaart?  
29. als 5.2.5. nog niet duidelijk is hoe kan dit plan dan geen invloed hebben op de 

grondwaterstand binnendijks (communicerende vaten) 
30. 5.9 Natuur: graag onderbouwing: een beperkte verantwoording ten aanzien van een toxisch 

scenario is verplicht. 
31. 5.3.2 Spoorlijn route 72: graag onderbouwing: een beperkte verantwoording ten aanzien van 

een toxisch scenario is verplicht. 
32. graag onderbouwing groepsrisico verkeer A2, spoor en waterweg en ook chemische fabriek 
33. PM De geluidbelasting van de verschillende bronnen komt vanuit verschillende richtingen, 

waardoor op de meeste locaties één van de geluidbronnen maatgevend is voor de 
optredende geluidbelasting. 

34. 5.9 Natuur: ook graag een rapportage over de flora (varens). In de vesting vinden we zeer 
bijzondere varens terug die bescherming vereisen.  

35. De AERIUS (stikstofdepositie)-berekening moet nog worden uitgevoerd. 
36. Brief niet bijgesloten en waterkaarten niet verkregen / bijgesloten: "Bij brief, gedateerd op 

19 juli 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente Zaltbommel 
laten weten voornemens te zijn, de kaarten uit bijlage IV bij het Waterbesluit aan te 
passen.". 

37. Graag antwoord op hoe FUGRO aan deze 8.49m voor de sokkelhoogte komt? 
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INHOUD 
 
Inleiding 
Binnen dit hoofdstuk worden de verschillende onderwerpen die in het concept bestemmingsplan aan 
de orde komen, geanalyseerd en becommentarieerd. In het concept bestemmingsplan wordt een 
mix gehanteerd van onderwerpen per bestuurslaag en inhoudelijke onderwerpen. Om dubbelingen 
zoveel mogelijk te voorkomen is een aanpak per inhoudelijk onderwerp gekozen.  

Als eerste komt ons grootste frustratiepunt aan de orde. We ergeren ons al geruime tijd aan het 
wollige taalgebruik van de ontwerpers en het argumenteren op een dergelijke onnavolgbare en 
onlogische wijze die zover van onze werkelijkheid af staat dat we er niets mee kunnen. Schijnbaar 
moet door verhullend taalgebruik de burgerij geïmponeerd geleid worden. We verzoeken de 
gemeente dit taalgebruik in het bestemmingsplan aan te laten passen aan het normale taalgebruik 
zoals dat door de bevolking van Zaltbommel gehanteerd wordt.  

Daarna volgen de andere onderwerpen. 

 

Tenenkrommende uitspraken en redeneringen 
In paragraaf 4.2.1 ‘Stedenbouwkundig plan’ wordt het inhoudelijke plan besproken.  

Dit gedeelte staat vol tenenkrommende uitspraken, maar soms wordt dit ook doorgetrokken naar 
ontwerpplaatjes en – tekeningen. Een mooi voorbeeld van dit laatste is het vogelvlucht plaatje van 
het ontwerp waar de binnenstad op de voorgrond hoger lijkt dan de nieuw te ontwikkelen wijk. 
Hetgeen een flagrante en totaal verkeerde voorstelling van zaken is.  
 
Hierna volgen voorbeelden van uitspraken waarbij de schrijver van het concept bestemmingsplan het 
idee heeft dat er iets ten koste van wat dan ook verdedigd moet worden. Blijkbaar voelt ook de 
ontwerper dat deze punten slecht te verdedigen zijn. We noemen: 

A. "werfblokken" is geen begrip; heeft nooit bestaan; verwijst niet naar een werfverleden (we 
hebben het ook niet in de van Dale terug kunnen vinden),  

B. "werfkarakter" met "stedelijke geborgen plekken". Geen idee wat het betekent en je komt 
het  zeker niet tegen. 

C. geen centrale ontsluiting, maar "langs het water thuiskomen op de werf" met de auto. In 
eerdere plannen waren er de boulevards en wandelpromenades. Waar zijn die gebleven?  

D. menselijke schaal: hal, hoge, massieve platte structuren….  
E. een blok van 22x28 bij 23 meter hoog is een "verticale structuur" in plaats van een voor 

Zaltbommel zeer grote flat in de vorm van een vierkante doos.  
F. "verticale accenten" als excuus voor realisatie van stompe massieve structuren (flats) met 

veel volume 22x22x27 / 22x28x23 meter.  
G. "De grote hal rijst weer net boven de maximale basishoogte uit"  terwijl eerder in de tekst de 

hal een landmark in de omgeving is. Echter de hal valt qua structuur in de omgeving weg bij 
de bovengenoemde “verticale accenten”. Dus het landmark van nu wordt het laagste 
onderdeel van een muur langs het water.  

H. "silogebouw"; er heeft nooit een dergelijk gebouw gestaan en heeft een silo deze vorm?  
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I. "variatie (hoogtes) door supervisie laten aansturen": is een vrijbrief geven. Tot nu toe is alles 
naar hoger afgerond (elke ontwerpfase worden de gebouwen hoger). De variatie moet 
helaas dus juist vastgelegd worden.  

J. uh: "De gekozen bouwhoogten zijn afgestemd op de gewenste compositie en afwisseling van 
de nieuwe gebouwen, daarbij met name refererend aan het beeld van de Werf. Bovendien is 
er naar een evenwicht gezocht van een schaal die nog goed past bij de bestaande stad, maar 
tegelijk een antwoord is op de uitgestrekte openheid van het omringende waterlandschap.". 
De consequentie van de uitwerking is dat het blikveld van Zaltbommel van de noordkant van 
de Waal verschuift naar de Buitenstad. Het gaat dus niet om Zaltbommel, maar de 
Buitenstad is het middelpunt van het beschermd stadsgezicht. Zoals in Doesburg!!!!  

We hebben in de afgelopen periode vaak te horen gekregen “Hoe krijg je het verzonnen.” Veel 
bezwaren die wij hebben gekregen maar ook de opmerkingen bij de petitie twee jaar geleden, 
verwijzen hier naar.  
 
Om de ontwerpers en schrijvers van het concept bestemmingsplan op weg te helpen om taal te 
gebruiken die een Bommelaar begrijpt hebben we een paar voorbeelden gemaakt om tot betere 
verwoordingen te komen:  

• Vraag:  Waarvoor een betonnen plaat waar alles opgebouwd wordt.  
Antwoord: “omdat er opgehoogd moet worden en omdat anders de vervuiling afgegraven 

moet worden.” 
• Vraag:  Waarvoor drie hoge lompe torens?  

Antwoord: “omdat we dat overal doen om veel oude mensen op een rivier te kunnen laten 
kijken, dat levert veel geld op”. 

• Vraag: Waarvoor iets afbreken en dan “hetzelfde” terugbouwen, net doen of dingen oud 
zijn? 
Antwoord: “omdat dat efficiënter lijkt dan zaken te restaureren en de waterveiligheid te 
garanderen en we toch met dezelfde volumes aan de Waal appartementen kunnen zetten. 
En ook een hoogte neerzetten zodat andere hoge gebouwen niet zo opvallen. 

Enfin, zo kunnen we wel even doorgaan. 
 
Waar het op neer komt is dat het verbloemende taalgebruik je motieven niet direct duidelijk maakt 
en het geheel niet betrouwbaar aanvoelt. Het toont ook waar je zelf in het overtuigen onzeker over 
bent, een verkoopverhaal van iets goeds kan er heel anders uit zien en hoeft niets te verbloemen. 
 
Aanbeveling: 

38. Gebruik taalgebruik dat de gemiddelde Bommelaar begrijpt. Misschien moeten teksten niet 
door ontwikkelaars geschreven worden vol vakjargon en verbloemend taalgebruik maar door 
iemand die begrijpelijk Nederlands kan schrijven. Het gaat er om dat de Bommelaar echt kan 
beoordelen wat er staat; de Bommelaar is immers prima in staat om zin en onzin te scheiden. 

 
Sorry tot zover onze frustratie over het taalgebruik. Nu over naar de inhoudelijke onderwerpen.  
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De onderliggende vergunning  
 

Alle directe informatie die wij via onder meer INFOMIL en directe mailberichten van Rijkswaterstaat 
ontvangen hebben, veronderstellen dat de huidige vergunning eeuwigdurend is. 
De tekst van de nu nog geldende vergunningen geldt voor het exploiteren van het terrein maar 
vraagt toch om een nadere studie. De vergunning is verleend om opstallen te plaatsen en het terrein 
geschikt te maken ten behoeve van bepaalde bedrijfsactiviteiten. De tekst en ook de grondslag 
waarop de vergunning verleend is’ duiden op een directe causaliteit van de werkzaamheden en het 
verlenen van het vergunning. We vragen ons dan ook af of de technische grondslag waarop  de 
vergunning destijds verleend werd omgezet kan worden naar een gewijzigd gebruik. Als er een 
mogelijkheid bestaat om bij gewijzigde externe omstandigheden de vergunning in te trekken (wat 
met de huidige vergunning kan) wat betekent dit na wijziging van bedrijvigheid naar wonen. Gelden 
dan ook dezelfde principes van het dragen van het eigen risico van mogelijke desinvesteringen. Bij 
het ontstaan van de Waterwet in 2008 is voor alle terreinen langs waterwegen die door het Rijk 
beheerd worden, alle locaties die buitendijks liggen, en dus binnen het beheersgebied van het Rijk 
vallen, een uitzonderingen kaart gemaakt. De locatie Buitenstad Zaltbommel heeft sinds het 
opstellen van deze nationale kaarten vanwege de vergunning zo’n positie. De eerste 
vergunningsverlening is immers van 1950. Het zelfde geldt voor het terrein van Van Oort in Zuilichem 
en de schuilhaven aan de overkant in Haaften. Ook de laatste versie van enkele maanden terug kent 
wederom deze locaties, hier is immers niets gewijzigd in het gebruik. 

 
De vraag die echter daarmee direct ontstaat, wat doet een wijziging van het gebruik van het terrein 
met de geldende vergunning mogelijk is. De wetgeving waarop het vergunning verleend is, geeft 
ruimte voor bijvoorbeeld intensiever gebruik. Een functiewijziging is van een andere orde. Bij een 
andere functie voor een terrein geldt een heel ander gebruik, waardoor er ook andere overwegingen 
gaan gelden. De vraagstukken die dan bij de beheerder van de rivier als waterweg ontstaan zijn legio. 
Denk hierbij aan het verblijven van grote groepen mensen binnen de geluids- en milieucontouren die 
voor de rivier gelden.   Het transport van gevaarlijke stoffen, de aanwezigheid van een officiële 
calamiteitenhaven (de schuilhaven in Haaften is een formele calamiteiten haven). De ligging van de 
vaargeul, de breedte van de geul en de positie van het terrein in de stroming van de rivier (in een 
bocht) . Wellicht heeft door het steeds moeten uitzonderen van het terrein vanwege de geldende 
vergunning, de gedachte kunnen ontstaan, dat het slechts een water kwantiteitsverhaal is, waarop 
een functie wijziging kan worden vergund.  Het bergend vermogen van het huidige terrein is niet heel 
groot en zal bij de functie wijziging naar verluid verwaarloosbaar kleiner worden. De sterkte van het 
vergroten van de Bottleneck Zaltbommel en de daaruit volgende extra opstuwende kracht bij een 
piekbelasting wordt echter tot op heden niet beschreven. De voorgenomen investeringen aan beide 
zijden van de Bottleneck Zaltbommel (containerhaven Haaften en de Buitenstad) maakt een 
oplossing van deze situatie ter plekke fysiek onmogelijk. Dat kan alleen door de dijk bij Tuil te 
verleggen of dijken op te hogen. 

 
De vereniging zal onafhankelijk van deze zienswijzen dit dan ook verder bestuderen.  

39. Kunt U concreet aangeven welke procedure u doorlopen hebt bij het wijzigen van de huidige 
vergunning zelf. 
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40. Op basis van de bovenstaande redenering gaan wij er vanuit dat de Waterwetvergunning 
niet van toepassing kan worden verklaard op woningbouw (bestemmingswijziging). Kunt U 
de gronden en wettelijke basis vermeld waarop U denkt een vergunningswijziging te kunnen 
doorvoeren.  

 

Een robuuste Buitenstad; een zienswijze. 
 
Als je elkaar goed wilt begrijpen begin dan met het definiëren van de uitgangspunten. Als men het 
over de uitgangspunten eens is, worden de gesprekken daarna uitwerkingen van de uitgangspunten. 
Hoe iets er uit ziet, kan men mooi of lelijk vinden. Maar als men het niet over de uitgangspunten 
eens is, komt men nooit tot elkaar. We hebben hierna geprobeerd om ons denkkader neer te zetten. 
Het denkkader hebben we een “Robuuste Buitenstad” genoemd.  
 
Een robuuste Buitenstad betekent dat het ontwerp van de Buitenstad op de gebieden 
sociaal/cultureel, waterveiligheid en de natuur en het milieu mensen in staat stelt te reageren op 
steeds sterker wisselende omstandigheden. 

• Op  sociaal/cultureel terrein door ontwikkelingen in kloven tussen arm - rijk, allochtoon - 
autochtoon, burger - overheid,  rechts – links te voorkomen (sociophysics: Pentland, A.; 
culturele strata: Cornelis, A.). Door verder te bouwen op wat al goed en karaktervol is in 
Zaltbommel (dakpansgewijze ontwikkeling van competenties: Albert Van Assen).   

• Door de toekomstige bewoners in staat te stellen, op de gebieden sociale ontwikkeling, 
waterveiligheid en milieu, hun verantwoordelijkheden te nemen (zelfsturing en 
maatschappelijk participatie en het voorkomen van polarisatie: Bart Somers, Van 
Amelsvoort, Kuipers, de Sitter). De ontwerpers van de Buitenstad zouden die robuustheid  
moeten omarmen in hun ontwerpen.   

• Door te bouwen voor een toename van de waterspiegel in de Waal ten gevolge van de 
zeespiegelstijging en de toename van de instroom van water bij Lobith (1.8 / 18000: 
Straatsma, 1-5 meter zeespiegelstijging: DP2019+B+Rapport+Deltares) 

• Door  de milieulast niet naar de toekomst te schuiven door nu de vervuiling van de grond op 
te lossen. Door de ontwikkeling van groenvoorziening van en door bewoners, mogelijk te 
maken. 

• Door  op het gebied van het vormgevende karakter de zienswijze te delen zoals deze is 
verwoord in dit ontwerp bestemmingsplan: een werf. De reden daarvoor is dat Zaltbommel 
niet alleen hierin een geschiedenis heeft maar ook een zover landinwaarts unieke combinatie 
van industriële erfstukken: hal, machinefabriek, werkkade en kantoorgebouw, heeft.   

Onze zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan van de werf wordt uitgewerkt aan de 
hand de bovenstaande vijf punten. Vervolgens wordt deze uitwerking gehouden tegenover het 
bestaande ontwerp bestemmingsplan, de verschillen besproken en uiteindelijk de conclusies 
getrokken en aanbevelingen gegeven. 
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Cultuur is in de Vesting Zaltbommel tastbaar, zichtbaar en al lopende aanwezig 
 
De A2 liep door Zaltbommel. Het is nog net zichtbaar hoe vroeger de weg van ’s Hertogenbosch naar 
Utrecht; de oude A2, dwars door Zaltbommel liep. Van de nu vrijwel onzichtbare Bossche poort in 
het zuiden ter hoogte van het theater de Poorterij naar de zeer historische Waterpoort; één 

ononderbroken lijn dwars door de stad. Een 
gelijksoortige lijn krijg je als je, zoals de 
meesten, nu Zaltbommel langs restaurant La 
Provence en de schoenmaker binnenkomt 
door de ook “onzichtbare” Gamersche poort. 
Je schampt net als met de vorige lijn de markt 
om door de Gasthuisstraat en de 
Bloemendaal de wal te bereiken. Beide lijnen 
vormen een kruis waarmee de stad open 
verkeer langs de markt mogelijk maakt. Ze 
maken de stad majestueus en verbinden ons 
met elkaar.  
Deze oude olifantenpaadjes door de Bomelo 
(anno 850) verleiden je de stad en elkaar te 
ontmoeten. Dit principe van doorlopend en 
rondgaande “looplijnen” is ook vormgegeven 
in meer moderne wijken zoals de Vergt,  de 
Spellewaard en de Waluwe. Ze vormen een 
basisbestanddeel van de plaatselijke 
ruimtelijke ordening. Daardoor worden ook 
deze wijken herkenbaar als Zaltbommels. 

 

Looplijnen en zichtlijnen (Gamerschestraat, Gasthuisstraat, Boschstraat, Waterstraat) maken dat de 
buitenste delen van de stad en het centrum, goed met elkaar in verbinding staan en communiceren. 
Dit principe wordt ook in de wijken gehanteerd. We komen elkaar daardoor tegen en leren elkaar 
kennen.  
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Vrijwel geen van de daken van de vesting Zaltbommel is gelijk in vorm. Dit geeft het gevoel van uniek 
zijn. Het helpt mensen echt zichzelf te zijn, het stimuleert tot ondernemerschap, kunstbeoefening en 
-uiting, ontwikkeling van vakmanschap. 

 
De twee vorige punten bieden iets wat Zaltbommel echt 
uniek maakt: we staan het toe met elkaar op te trekken, 
maar moéten dat niet van elkaar. 
 
 “Het stadsbeeld van Zaltbommel kenmerkt zich door 
muren, kleinschalige gebouwen met kappen in de 
dwarsrichting (kleine korrel) en iets grotere gebouwen 
(grote korrel) die alternerend voorkomen zodat er een rijke 
variatie ontstaat in de stedelijke gevelwanden. Ook is er 
onderzoek gedaan naar (historische) typologieën die 
bijzonder zijn voor de stad, zoals bijvoorbeeld het dubbele 
woonhuis.”: 10 april 2006, prijswinnaar Rijnbout Van der 
Vossen. 

 
 

Zaltbommel heeft ook een typisch piramidevorm, waardoor de flanken van de vesting lager zijn dan 
de gebouwen in het midden. De laagste gebouwen kennen één of twee lagen en alleen de hoogste 
woningen langs het assenkruis niet meer dan een begane grond met 2 verdiepingen en een dak. 
Iconische slanke verticale structuren als de torens van de St-Maarten en van de Gasthuiskapel 
vormen plaatselijke hoogtepunten. Zij symboliseren de huisvesting van de vele verschillende 
geloofsgemeenschappen in de vesting; de erkenning van het belang van tolerantie in de vesting. Naar 
de randen toe ontstaan nog binnen de vesting lagere fysieke vormen, zoals een groenrand. 
 
Zaltbommel is voorzien van een groenrand op en 
binnen haar oude vestingwallen en heeft zelfs nog een 
stadkwekerij en stadsboerderijen. Haar bestaansrecht 
echter ontleent zij aan haar ligging aan de Waal, de 
majestueuze rivier en economische ader die ons land in 
tweeën snijdt.  
 
Dit idee van Zaltbommel in het groen is in de studie van 
Bosch – Slabbers dat zij uitvoerden in opdracht van de 
gemeente Zaltbommel, uitgewerkt. Dit plan is mede de 
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basis van de grootschalige inrichting en herstelwerkzaamheden aan de bolwerken. De hier 
opgenomen visie voor de Buitenstad sluit aan bij de (groen) ambitie van de stad. In de opmerkingen 
bij Facebook posts in de afgelopen maanden over de Buitenstad is hier door verschillende bewoners 
in juichende bewoordingen aan gerefereerd.  
 

Water, groen en natuur zijn een gegeven 
waar we mee opgroeien en gemakkelijk 
toegang toe hebben. Het brengt ons rust 
en grond ons in een fysieke realiteit, als 
van nature. 
 
Als centrum van de Bommelerwaard heeft 
Zaltbommel altijd arbeiders, handwerkers, 
winkels en notabelen gekend; van alle 
leeftijden, afkomst en achtergronden. Een 
sociale mix die een kleine  maatschappij 
aanpassingsvermogen geeft en dat heeft 
de stad Zaltbommel al 1200 getoond. 
Het erfgoed van de Buitenstad heeft te 
maken met Zaltbommel als een haven en 
een stad. Het woord Salt lijkt afkomstige 

te zijn van het zout dat aangevoerd werd om de vis te pekelen, maar kan ook haar herkomst hebben 
in het gegeven dat het brakke water tot aan de Bomela kwam. Enfin, hoe het ook zij, Zaltbommel is 
altijd een havenstad geweest. En nog hebben we twee havens. Met daartussen nu een 
containerbouwbedrijf, voorheen een werf en een tijd daarvoor molens, gebouwen en het vestingdeel 
de “halve maen”. Het terrein heeft altijd de vesting gediend. Het is een  gebruiksterrein ter faveure 
van de Stad. Dat is de eeuwenlange relatie. 
 
Het elkaar tegenkomen, individueel gestimuleerd worden, tolerantie voor andere ideeën en 
aandacht voor groen en natuur zijn zaken die gestimuleerd worden door de fysieke vorm van de 
vesting; door hoe zij ingericht is. Daarop willen wij vrij letterlijk verder bouwen. 
 
DVO en bestemmingsplan bouwen niet voort op, maar keren zich af van wat Zaltbommel sociaal 
cultureel is, met o.a.:  

• het tegenhouden van loop- en gezichtslijnen,  
• grote groepen van gelijkvormige en gelijkgerichte daken,  
• wegen langs het water die de toegang tot dat water en tot groenvoorziening belemmeren. 
• dakconstructies en flatvormen die geen groenvoorzieningen mogelijk maken,  
• een hoogteprofiel startend vanaf 4 bouwlagen; 

 
Een plan dat aansluit bij de cultuur en geschiedenis omvat de volgende punten die dwingend 
voorgeschreven moeten worden in het bestemmingsplan: 

41. Een bouwprofiel starten met twee lagen  
42. Een bouwprofiel met maximaal 4 bouwlagen langs de centrale ontsluiting 
43. De piramidevorm (van maximaal 3 lagen plus een dak);  
44. Het unieke dakenpatroon van Zaltbommel  
45. De stratenstructuur van de vesting (recht op hoofdlijnen, krom er om heen). 
46. Werkplaatsen, woningen met kantoor hebben een significante plek (misschien juist 

uitbreiden?) 
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En aanvullend specifiek voor de Werf: 
47. Centrale ontsluiting als een authentiek werfelement 
48. Idem voor een helling, de kraanbaan, het kantoor etc. 

 
Dit betekent dat een aantal elementen uit het huidige concept bestemmingsplan niet mogelijk 
zouden moeten zijn omdat ze haaks staan op de cultuur en historie van Zaltbommel: 

49. Dus geen flatgebouwen van 7 en zelfs 9 bouwlagen langs de waal en 6 lagen aan de 
vestinghaven. In het bestemmingsplan moet het beschermd stadsgezicht  en het zicht op het 
beschermd stadsaanzicht ook vanuit het noord westen en westen garanderen. Daardoor 
blijft ook het aanzicht van de vesting aanwezig  vanuit alle invalshoeken 

50. Kenmerkende gebouwen in het aanzicht van de stad Zaltbommel zijn de St Maarten, de 
toren van de Gasthuiskapel en de sociëteit de Verdraagzaamheid. Er moet voorgeschreven 
worden dat de Buitenstad geen “landmarks” toevoegt die niet voortbouwen op de cultuur in 
de vesting.  

 
 
Het volgende plaatje is een schets op de bestaande plattegrond van het DVO. Het is heel onhandig 
om op een anders bedoelde plattegrond een schets te geven van wat je bedoelt, maar toch. De 
schets toont: 

• Dat je piramide-achtig kunt bouwen in de Buitenstad (naar het midden hoger) 
• Dat een landmark in de stijl van de vesting kan 
• Dat er extra “Bommel-eigen” zichtlijnen en looplijnen kunnen worden gerealiseerd 
• Dat hoge gebouwen niet vies is, mits goed gepositioneerd 
• Dat je (veel beter dan in het DVO van de ontwikkelaar) zicht kunt blijven houden op het 

beschermd stadsgezicht 
 

 
 
 
Het niet voortbouwen op wat de vesting eigen is, heeft NIETS te maken met anders zijn of iets 
onderscheidend maken, wel met het gevoelloos vernietigen van sociaal en cultureel kapitaal. Het 
toont het gebrek aan eerbied voor de geschiedenis van Zaltbommel en creatieve armoede.  
 
Het ontwerp Buitenstad contrasteert maar bouwt niet verder op sociaal culturele waarden van de 
vesting. Het plan bouwt niet voort op de kwaliteiten van de vesting maar zet zich er zelfs tegen af 
waardoor de identiteit en de kenmerken van het gebied sterk worden aangetast. 
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Doelgroep 
 
Een stad wordt levendig en cultureel aantrekkelijk om in te wonen als het bewoond wordt door een 
bevolkingsgroep met een heterogene samenstelling  . Dit wil zeggen een samenstelling die zich 
kenmerkt door verschillende doelgroepen; in leeftijdsopbouw, in gezinssamenstelling, in 
inkomensgroepen, in religieuze gezindheid, etc. Hier wordt in deze paragraaf Doelgroep aandacht 
aan besteed.  
 
Opvallend is dat de doelgroepen in het concept bestemmingsplan eenzijdig benaderd worden. Alleen 
de gezinssamenstelling in combinatie met leeftijd wordt uitgelicht. We hadden juist verwacht dat 
gezien de discussie in de raad waarin een motie is aangenomen ten aanzien van de prijs van huizen, 
dit aspect minimaal meegenomen zou worden. Verder valt op dat het aspect alleenstaanden/stellen 
sterk wordt uitgesplitst en gezinnen (de grootste groep) als een geheel benaderd worden.  
 
Hierdoor ontstaat de indruk dat er zeer eenzijdig gekeken is naar de doelgroep voor de Buitenstad.  
 

 
Belangrijke input hierbij is de voorgaande tabel uit het voorlopig ontwerp bestemmingsplan. Hierin 
wordt aangetoond dat de bevolkingssamenstelling in alle categorieën tot 55 jaar aan het afnemen is. 
Zelfs het aantal gezinnen. Het aantal groeit in Primos 2018 nog met 35 gezinnen (in de periode tot 
2030) waarbij deze groep in het Primos 2019 al krimpt. Dit duidt op een zeer sterke vergrijzing van de 
lokale bevolking in de komende tien jaar.  
 
Wij denken dat er flankerend beleid moet komen vanuit de gemeente om deze vergrijzing te 
verkleinen en de samenstelling van de bevolking in de Buitenstad gediversifieerd te houden. In het 
concept bestemmingsplan wordt hierover de volgende opmerking gemaakt:   
“De woningmarkt in Zaltbommel is in de basis overwegend lokaal georiënteerd maar kent ook een 
redelijke instroom vanuit de regio en daarbuiten (verspreid over een groot aantal gemeenten).”  De 
factor en daarbuiten wordt in het rapport echter niet uitgewerkt en vormt de basis om de vergrijzing 
tegen te gaan (zie bovenstaande tabel). 
 
Doordat deze stap niet is gezet, kunnen we helaas niet anders van de aangegeven analyse afleiden 
dat de doelgroep voor de Buitenstad bestaat uit ouderen boven de 55 jaar (van 210 naar 265) en 
boven de 75 jaar (van 780 naar 755). Dat betekent dat de doelgroep voor 75%  (=265/(265+755)) 
bestaat uit mensen boven de 75 jaar. Doordat de verdere analyse alleen in gaat op het aantal 
woningen (als overkoepeld begrip voor de vraag) valt niet af te leiden of de specifieke samenstelling 
van de wijk in woningen afgestemd is op de vraag in de regio. 
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Uitgaande van het onderzoek concluderen wij dat de doelgroep dus vooral bestaat uit welgestelde 
75 plussers en zeker niet alleen afkomstig van Zaltbommel. Door het ontbreken van een brede 
samenstelling zullen aanvullende maatregelen gericht op deze doelgroep noodzakelijk zijn. Het 
gevoel van een beschermde woonomgeving  met veel (gezondheidszorg-) zorgondersteuning is zeker 
op zijn plaats . Deze aanvullende voorzieningen zijn niet in het plan opgenomen en zullen dus een 
druk leggen op de wijk, op aanvullende verkeersbewegingen, op noodzakelijke parkeerplaatsen, etc. 
We zijn daarom van mening dat een uitgebreidere visie op het samenstellen van de wijk en de 
infrastructurele consequenties noodzakelijk zijn.  
 
Immers uit wetenschappelijk onderzoek komt vaak naar voren wat een dergelijke mono culturele 
wijk oplevert: 

• De maatschappelijke kloven (o.a. arm – rijk, jong - oud) zullen toenemen. 
• Een eenzijdige samengestelde wijk vormt een belemmering voor sociale integratie. 
• Een eenzijdig samengestelde wijk met vooral 55+ / 75+ers levert een in zichzelf gekeerde 

wijk op in plaats van een open en ondernemend gedrag gericht op een brede bevolking. 
• Een wijk gericht op 55+ / 75+ers loopt het risico onaantrekkelijk te worden en daardoor 

sneller achteruit te gaan.  
 
Kortom zoals we de studie nu bezien, wordt er een wijk gebouwd voor een eenzijdig samengestelde 
bevolking. De signalen van de wethouder die in gesprekken aangeeft dat er geen of heel weinig 
goedkopere woningen gebouwd gaan worden versterkt dit beeld. Immers als er gezinnen komen te 
wonen dan zijn het welgestelde mensen. Anderen kunnen deze woningen gewoon niet betalen. Dit is 
daarmee geen doorsnee van de Zaltbommelse bevolking.  
 

51. De vraag is natuurlijk of de bovenstaande analyse gebaseerd op de gegevens in het 
bestemmingsplan klopt of dat de gemeente de analyses ten aanzien van 
bevolkingssamenstelling in relatie tot de woningbehoefte buiten dit bestemmingsplan om 
onderzocht heeft. Kunt u aangeven  wat de relatie is tussen woningaanbod en andere 
factoren dan gezinssamenstelling en leeftijd. 

52. Zoals uit de bovenstaande analyse blijkt, wordt de Buitenstad een slaapstad voor de 
doelgroep van welgestelde 55 en 75 plussers. Is dit de wens van de gemeente? 

53. Welke aanvullende maatregelen worden genomen ten behoeve van de wijk, bevolkt door 
55+ / 75+ers (in de zin van zorg, voorzieningen, etc.)? 

54. Is het verstandig een dependance van de Wielewaal of een soortgelijke instelling in de 
Buitenstad op te nemen? 

55. De gemeenteraad heeft bij motie gevraagd naar woningen vanaf 200.000 euro. De uitingen 
van de wethouder (o.a. in het rapport “BUITENSTAD ZALTBOMMEL, WONEN MET EEN 
RISICO” van Nikkelen en Schouten, 2020)  geven aan dat deze er niet komen. Kunt u 
aangeven wat de opbouw van gewenste koopprijs van woningen in deze wijk is afgezet tegen 
de koopkracht van de woningzoekenden zoals geschetst in het door u aangehaalde rapport 
Primosrapport en de daadwerkelijke realisatie binnen het te ontwikkelen gebied. 
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Hoogte gebouwen 
 

 
 
De hoogtes van de gebouwen in het voorontwerp 
bestemmingsplan is moeilijk voor te stellen. We 
doen een poging. 
 
 
 
 
Je komt aanlopen bij Bolwerk de kat, en gaat recht 
tegenover het huidige kantoor van de werf staan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een korte wandeling 
over  
het Bolwerk blik je dan 
terug 
vanaf de Molenwal. 
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Citaten uit het concept bestemmingsplan  
“De grote Hal rijst weer net boven de maximale basishoogte uit en ligt als gestrekt horizontaal accent 
pontificaal parallel aan de rivier, precies op de plek waar hij nu ook ligt en met hetzelfde volume.” 
 
“Aan weerszijden van de Hal worden twee verticale accenten toegepast. Een accent van maximaal 27 
meter hoogte op de noordwestelijke hoek en een van 23 meter aan het begin van de landtong. Het 
accent op de noordwestelijke hoek markeert de verste hoek ten opzichte van de binnenstad en het 
eindpunt van de lange kade langs de Werkhaven.“ 
 
Onlangs is er door Nikkelen en Schouten (“BUITENSTAD ZALTBOMMEL, WONEN MET EEN RISICO” 
van Nikkelen en Schouten, 2020) een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente 
Zaltbommel. Op de vraag of Hoogbouw op de plek van de Loods komt (vergelijkbaar met nu) 
antwoorden 55% dat dít niét de bedoeling kan zijn. 
 
 

 
 
 
De foto is een compositie in opdracht van de werkgroep uitgewerkt door een landschapsarchitect aan 
de hand van gegevens ingestuurd door Wurck, de planoloog van het plan. 
 
Dit is consistent met eerdere onderzoeken die wij hebben gedaan. De grote hal is al heel groot en 
wordt nu al als een enorme zichtbeperkende constructie ervaren. 50% van de reacties op onze 
petitie waren, vanwege dit argument, voor het afbreken van de hal, 50 % voor het behoud van de 
historische oude hal.  
 
In het concept plan is echter de hoogte van de Hal nagenoeg gelijk aan de basis (lees laagste) hoogte 
van het plan. De meerderheid van de bevolking is dus voor het weghalen van de huidige te hoge 
constructies en niet dat dit de nagenoeg de basishoogte van het plan is. Wij zijn er daarom voor om 
de maximale hoogte van het plan te beperken tot de hoogte van de hal (op de huidige plaats) en alle 
andere gebouwen substantieel lager te laten zijn dan de hal hoogte.  
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Het citaat toont echter onbedoeld ook hoe hoog de laagste gebouwen kunnen worden basishoogte 
in het plan, letterlijk: net onder de goot van de nieuwe hal die ook nog eens 1,15 hoger wordt dan de 
huidige hal! Maar dan wel gemeten vanaf de sokkel van 8,15! En ook deze sokkel neemt nog 
minstens met 35 cm toe (rapport Fugro bijlage, bijlage 4 concept bestemmingsplan)! 
 
De basishoogten wordt daarmee afhankelijk van de sokkel. Deze kan variëren (zie hoofdstuk over 
waterhoogten) en tevens wordt in Artikel 19 van de regels aangegeven dat “de bij recht in de regels 
gegeven maten, aantallen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen, aantallen 
en percentages;”. Daarmee kunnen de maximale hoogten de verhoging van de sokkel en daarboven 
nog 10% worden. Dit leidt tot het volgende hoogten overzicht (afgezet tegen de hoogste gebouwen 
van de vesting): 

 
Hiermee kantelt het stadsgezicht van Zaltbommel naar de Buitenstad die “nevengeschikt” zou 
moeten zijn aan de vesting.  
 
De volgende schetsen tonen wat de relatieve hoogtes zijn en hoe het aanzicht van de Buitenstad zich 
zo´n beetje verhoudt tot het aanzicht van de vesting. Het is allemaal getekend op een maaiveld van 
ongeveer 8 NAP. Er is géén rekening gehouden met een mogelijke toeslag van 10% zoals in het 
bestemmingsplan wordt genoemd. De laagste basishoogte van de Buitenstad overschaduwd de 
hoogtes van de hoogste gebouwen in de stad op onze twee dierbare torens na. En dan hebben het 
nog niet over de andere hoogtes en de massiviteit van de aanzichten die er komen.  

sokkel

10% 
toeslag 
sokkel

hoogte 
aangegev
en

10% 
toeslag 
aangegev
en 
hoogte

zeespiege
lstijging

stijging 
instroom

Maximale 
hoogtes 
tov NAP

basishoogte 8,15 0,815 14 1,4 1,7 1 27,065
hal 8,15 0,815 17 1,7 1,7 1 30,365
kantoor 8,15 0,815 21 2,1 1,7 1 34,765
oostelijke massa 8,15 0,815 23 2,3 1,7 1 36,965
westelijke massa 8,15 0,815 27 2,7 1,7 1 41,365
st maarten toren 75 75
gasthuistoren 46 46
stadskasteel en stad maxima 21,3 21,3
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Daarnaast zijn de piramidevorm en de unieke `landmarks´ van Zaltbommel duidelijk zichtbaar. Er is 
weinig behoefte aan nieuwe lompe `landmarks’ die het unieke en beschermde stadsgezicht van 
Zaltbommel afschermen vanuit het noordwesten. 
 
Naar onze mening zouden de volgende regels gehanteerd moeten worden: 
 

56. Buitenstad is nevengeschikt aan de vesting, hetgeen betekent een maximale bouwhoogte 
refererend aan maximale bouwhoogte in de vesting: 21 meter NAP zou mogen zijn. Leg deze 
21 meter boven NAP als maximale bebouwing vast voor de Buitenstad in het 
bestemmingsplan. 

57. De sokkelhoogte van 8,15 voor de Buitenstad vastgelegd moet worden in het 
bestemmingsplan zodat onzekerheid weggenomen kan worden. 

58. Bouw het piramidevormig in de Buitenstad op een manier waardoor de vesting zichtbaar 
blijft vanuit alle windrichtingen.  

59. Bouw met flexibele hoogtes zoals de bedoeling was toen de locatie aangewezen werd als een 
EMAB locatie voor experimentele bouw waar de gemeente nog steeds aan refereert. 

60. Het verwijderen van regel 19 ten aanzien van bouwhoogtes.  
 
Daarnaast worden in bouwregels 11.2.1 enkele regels genoemd die vragen oproepen: 

61. Wat betekent: "de minimum afstand tussen de bebouwing en de onderlinge erfgrens 
bedraagt 3 meter;"? 

62. Wat betekent: "de minimum afstand tussen de bebouwing en de erfgrens grenzend aan de 
openbare ruimte bedraagt 5 meter;" 
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Beschermd stadsgezicht 
Binnen het concept bestemmingplan zijn er twee delen ten aanzien van de aanwijzing tot beschermd 
stadsgezicht te onderscheiden: 

• Het deel van het plan dat binnen het gebied van het beschermd stadsgezicht valt. 
• De directe omgeving die in relatie staat met het beschermd stadsgezicht. 

 

 
 
Binnen het beschermd stadsgezicht: 
In de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht wordt aangegeven dat het assenkruis (Gamersche straat 
– Markt – Gasthuisstraat versus Waterstraat – Boschstraat) gekenmerkt worden door drie lagen plus 
kap. De omliggende straten worden gekenmerkt door twee lagen plus kap.  
 

63. De delen binnen het concept bestemmingsplan moeten ons inziens hierbij aansluiten. In dit 
deel wordt een bebouwing gepland van vier lagen plus kap (14 meter), hetgeen niet voldoet 
aan de beschrijving van het beschermd stadsgezicht. Twee lagen en een kap voorschrijven..  
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64. De bebouwing binnen het gedeelte beschermd stadsgezicht is te hoog. Kunt u aangeven 
waarom afgeweken is van het beschermd stadsgezicht (2 bouwlagen plus kap) zoals dit in de 
aanwijzing van 1984 staat. Dit voorschrijven in het bestemmingsplan. 

 
Tevens wordt in de beschrijving van het beschermd stadsgezicht het groen direct rondom de 
vestingstad geroemd. Dit is in het in opdracht van de gemeente opgestelde plan van Bosch – Slabbers 
ook zo voorgesteld. Langs de waterkant werden grote bomen doorgetrokken tot de Grote hal. 
Hierdoor ontstaat een doortrekking van het karakteristieke karakter van de stadwallen tot de Waal 
zoals dat ook aan de Oost kant vormgegeven is.  
 

65. Graag de grote bomen als hiervoor aangegeven implementeren in het Bestemmingsplan. 
 
 
Omgeving beschermd stadsgezicht 
 
De rijksoverheid vermeldt op haar toelichting ten aanzien van beschermd stads- en dorpsgezicht: “De 
directe omgeving van beschermde gezichten kan ook onderdeel zijn van het bijzondere karakter van 
het gebied, denk aan zichtlijnen of de beleving van een historisch stadssilhouet. Dit moet ook 
betrokken worden bij het opstellen van bestemmingsplannen.” 
 
In het geval van de Buitenstad is deze relatie van groot belang. Hierbij valt te denken aan het zicht op 
het beschermd stadsgezicht vanuit de richting Haaften dat nagenoeg volledig verdwijnt.  
 
De stadshaven wordt bij de aanwijzing nadrukkelijk tot het beschermd stadsgezicht getrokken 
vanwege het waardevolle historische element, dat volledig wegvalt door de hoge gebouwen rondom 
de Haven.  
 
Hieruit vloeien de volgende punten voort: 

66. De relatie tussen de omgeving van het beschermd stadsgezicht (rest van het plangebied) met 
het beschermd stadsgezicht is niet beschreven. Ontwerpkeuzes in relatie tot het beschermd 
stadsgezicht (behalve de niet onderbouwde keuze dat ze contrasteren) zijn niet benoemd en 
beargumenteerd. Graag beargumenteren. 

67. Het zicht op het beschermde stadsgezicht vanuit Haaften is verdwenen. Hierin zou ten 
aanzien van de hal nog beargumenteerd kunnen worden dat dit een bestaand element is. Dit 
geldt zeker niet voor de aanvullende verticale accenten en de verlenging van de bebouwing 
langs de Waal.  

68. De hal wordt net als het kantoor afgebroken. Ook andere elementen zoals de helling 
verdwijnen. Daardoor verdwijnen alle elementen van het werfkarakter (misschien komt er in 
de vorm van een spant als die goed genoeg is, nog iets terug). Doordat alle elementen 
verdwijnen, verliest het element van behoud van de vorm van de hal zijn waarde en is er 
geen reden meer om deze hoogte als maximum hoogte aan te houden. 

69. In de beschrijving van het beschermd stadsgezicht wordt de Verdraagzaamheid als 
gezichtsbepalend element vanaf de Waal genoemd. Door de huidige planopzet, valt de 
Verdraagzaamheid qua hoogte en volume volledig weg. U kunt dit herstellen door de 
hoogtes op de hoogte van de Verdraagzaamheid aan te passen. En dit voor te schrijven in het 
bestemmingsplan. 

70. Langs de haven komen hoge gebouwen (7 verdiepingen). Hierdoor valt de haven volledig in 
het niet. Deze aansluiting is daarmee in strijd met de aanwijzing beschermd stadsgezicht.  
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Tijdens de presentatie van de plannen is veel moeite gedaan om de werkelijke hoogten niet 
inzichtelijk te maken. In de maquette is de binnenstad te hoog afgebeeld, in presentaties wordt een 
vogelperspectief gekozen waardoor de Buitenstad lager lijkt dan de binnenstad, er is een filmpje 
gemaakt waarin de woningen aan de Beersteeg op de dijk staan, etc. Om het perspectief terug te 
brengen hebben we de huidige binnenstad en de nieuwe wijk over elkaar heen gelegd. Hierbij moet 
worden aangetekend dat dit de laagste variant is (dus geen verdiscontering voor 
waterveiligheidsniveau, geen 10% extra ruimte die de regels bieden, etc.). 
 
 

 
Het silhouet van Zaltbommel wordt vanuit het noordwesten en westen volledig weg achter de 
‘Skyline” van de hoogbouw van de Buitenstad. De vesting wordt niet versterkt, maar juist 
weggedrukt.  

71. Wij willen graag een oplossing waarbij het silhouet van de vesting zichtbaar blijft vanuit alle 
windrichtingen.  

72. De echte “Landmarks” van Zaltbommel zijn de sociëteit de Verdraagzaamheid, de 
Gasthuistoren en de vooral de toren van de St Maartenskerk. Dit expliciet opnemen in het 
plan.  

73. En deze `Landmarks ‘ verstevigen door zicht/ en looplijnen op deze `Landmarks` te creëren. 
74. Indien echt gekozen wordt voor het contrast, mag dit niet betekenen dat de stad weggestopt 

wordt, maar moet gezocht worden naar iets totaal innovatiefs, anders en duurzaam. Het 
plangebied was eerder een EMAB locatie juist voor experimentele bouw. Ben dan creatief en 
laat ons zien waar in het plan.. 

75. Voor de werf was dit terrein het vrije schootsveld met vestingdelen als de `halve maen’, 
waardoor schepen vanuit het westen gezien werden en de stad verdedigd werd. Elders in de 
stad worden deze schootsvelden beschermd. Deze zouden hier ook een rol terug moeten 
krijgen. 

76. De (historische) centrale ontsluiting verder doorlopend in ook het gebied van Waalbommel 
opnemen in bestemmingsplan.  

77. Toelichting 6.3 Bestemmingen staat:  “Zichtassen mogen niet in elkaars verlengde worden 
gerealiseerd.” Kenmerk van een werf is dat er soms schepen liggen. Als die er niet liggen 
wordt het een open gebied waar je doorheen kunt kijken. Historisch, stroming- en hitte-
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technisch zouden daarom verlengde zichtassen juist wel moeten. Zie ook regels 5.2.2 
Bouwregels met betrekking tot zichtassen en onderdoorgangen. 

 

De werf, historisch en archeologisch erfgoed 
“De oudste vorm van de naam is Bomela of Bomelo[1] (in 850) en is een samenvoeging van Boom (in 
de tegenwoordige betekenis) en lo, waarbij lo verwijst naar een loofbos op een verhoging in het 
gebied naast de rivier. In een latere fase (eerste vermelding in 1297) krijgt de nederzetting het 
voorvoegsel 'Salt' of 'Saut' om het te kunnen onderscheiden van het andere Bommel (Maasbommel). 
Deze toevoeging slaat op de handel in zout die hier belangrijk was. Zout werd per schip vervoerd en 
waarschijnlijk in Zaltbommel verhandeld en was zeer belangrijk vooral voor het inzouten van vis.” 
Maar het kan ook zijn dat het zout slaat op brak water dat destijds tot aan Zaltbommel kwam. 
 
Een werf 
Wat laat de overgang van land en water mooier zien dan dat wat beide dient: een werf. Een werf 
geplaatst op het overstroomgebied van de Bomelo: het overstroomgebied van de rivier. 
Zaltbommel ligt aan deze enorme rivier, de Waal. Zij is de grootste tak van de Rijn die Rotterdam met 
Basel verbindt, maar ook met de Rhône en de Donau. Er is een natuurlijke oost-west verbinding 
gekoppeld aan een zuid-noord verbinding. Interessant om jezelf te vestigen en dat wist men in 800 
ook al. Water en zout voor het pekelen van vis zorgen voor handel en scheepvaart. Haven en werf 
zijn een logisch gevolg. De scheiding tussen stad en water zijn op de oude kaarten afgebakend door 
de bebouwde stadswal aan Waalkant. De haven heeft ten noorden van de stad gelegen maar op het 
laatst ook ten westen. Voor de zandplaten voor de stad en voor de pakhuizen op de stadsmuur 
legden de boten aan om er te lossen.  Scheepshellingen verschijnen en verdwijnen, ook op de kop 
van de veerweg. Uiteindelijk schuift de activiteit naar het westelijke gebied.  
 
De afgelopen ruim honderd jaren werden er schepen, grote schepen gebouwd. Meer dan 100 meter 
lang, ook zeeschepen. En dat zover landinwaarts. Gebouwen, loodsen, kranen, hellingen worden op- 
en afgebouwd. Aan dit spel van nemen ook arbeiderswoningen deel.  

 
Naast de werkloodsen ontstaan arbeidershuisjes 
op de Zaltbommel zo eigen korrelige manier.  
 
Het is meer dan 100 jaar een dynamisch gebied 
waar de stadsbewoners niet alleen werken en 
wonen, maar ook trots op zijn, gezien de grote 
publieke belangstelling voor de tewaterlatingen. 
Een enorme hal voor het opbouwen van 
scheepsmodules, aanleg- en afwerkkades, een 
hoofdkantoor en een machinefabriek blijven 
over als de werf vertrokken is. Nergens in 
Nederland is deze cultuurhistorische combinatie 
van industrieel erfgoed zover landinwaarts te 
vinden. 

 
Dat het gebied het karakter van een werf mag krijgen is ook onze zienswijze. We koppelen het 
werfkarakter aan het industriële erfgoed in dit gebied. Nergens landinwaarts is een dergelijke 
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combinatie van industrieel erfgoed: machinefabriek, grote hal, directiekantoor, kraankade en  
boothelling aanwezig.  
Acties van onze werkgroep hebben (het karakter van) de oude machinefabriek bij de verbouw van 
het retail gebouw (AH en Lidl)  kunnen bewaren en zelfs accentueren.  
We pleiten daarom ook voor het behoud van de combinatie van hal met zijn unieke kraanconstructie, 
kantoorgebouw, kraanbaan, boothelling en machinefabriek. 
 
Maar 50% van de ondertekenaars (>850) van onze petitie willen de hal afgebroken hebben omdat 
deze te dominant in het gebied staat. Dit is onlangs bevestigd in de enquête van Schouten e.a. 
waarin 55% geen hoogbouw (gedefinieerd als hoogte van de huidige hal) wil. 
 
Dus als het onmogelijk is het industrieel erfgoed zoals de grote hal te bewaren, dan biedt afbraak 
ervan ruimte voor een andere invulling. Het stadsgezicht op Zaltbommel vanuit het westen kan dan 
teruggebracht worden. Maar ook kan er creatief en onderscheidend verder gebouwd worden op van 
de vesting eigen culturele competenties: in vorm van de genoemde piramidevorm, de unieke 
dakvormen en granulariteit van de vesting Zaltbommel, de loop- en gezichtslijnen en de algehele 
toegang tot het water.  
 
Het bestemmingsplan volgt het idee van de werf en historisch erfgoed op een op zijn minst 
bijzondere manier: 

• We stellen vast dat het industriële erfgoed wordt vernietigd: de grote hal, het 
directiekantoor. En vragen ons direct af waarvoor je dan een soort hogere kopie 
(historiseren?) van het volume ter plekke terugzet, terwijl je de vrijheid krijgt om iets beters 
te ontwerpen? 

• Een werf bouwt boten die met een helling ter water worden gelaten. Geen werkende helling 
geen werf. Waarvoor dan nu wel een “werf” maar geen werkende helling? 

• Het historiseren is het terugbrengen van iets wat afgebroken is; ongeveer hetzelfde oude 
uiterlijk, maar mooier. Het blijkt een soort van vloek bij professionals in het historisch 
bouwen. Waarvoor gaan we hier dan historiseren i.p.v. behouden? Het antwoord is duidelijk. 
Men misbruikt de volumes om appartementen met uitzicht op de Waal te bouwen.  

 
Hal NIET afbreken, het plan zelf zegt daarover:  
"De grote hal is qua constructie niet van landelijke betekenis, maar is door de gaafheid en door 
verschillende bijzondere aspecten (zoals het zwevende magazijn) cultuurhistorisch van belang.”.  
 
Waarom breek je hem dan af? De projectontwikkelaar roept reeds 10 jaar dat de hal niet behouden 
kan worden. Ondertussen laat hij hem verder verloederen. Maar bij een verzoek naar een 
onderbouwing van deze mening blijft het oorverdovend stil. Ook nu wordt deze mening geuit, maar 
onderbouwing ho maar. 

 
78. Er moet een objectief extern rapport komen over de technische staat van de constructie van 

de hal en de mogelijkheden tot conservering. Dit is een voorwaarde voor het überhaupt 
kunnen behandelen van dit bestemmingsplan. 

79. Als deze keuring zo uitvalt dat de hal niet gehandhaafd kan blijven, dan gewoon simpelweg 
ruimte maken voor het silhouet van de stad en niet een nog groter blok terug zetten.  

80. Dus nooit dezelfde “Landmark” terugzetten, maar de echte “Landmark” van Zaltbommel: de 
combinatie van de sociëteit de Verdraagzaamheid, de Gasthuistoren en de vooral de toren 
van de St Maartenskerk verstevigen! 
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81. Een werf zonder helling is een stier zonder ballen. Dus bestemming van een echte 
functionele boothelling voor recreantenboten toevoegen en nep voorkomen. 

Een citaat uit het bestemmingsplan:  
“Bestemmingsplan 3.4 Archeologische vindplaatsen en monumenten: “Indien de geplande 
bodemingrepen niet dieper gaan dan het recente ophoogpakket is aanvullend archeologische 
onderzoek niet noodzakelijk.”.  

 
Een gebouw van 9 verdiepingen moet stevig in de grond verankert worden en deze verankering zal 
dieper gaan dan 3 meter. Boren voor warmtepompen die genoemd zijn in het concept 
bestemmingsplan gaan echter ook door deze archeologische laag heen. Hierdoor is de stelling dat er 
niet dieper gegaan wordt dan het recente ophoogpakket niet vol te houden.  
 

82. Aanvullend archeologisch onderzoek wordt daarmee volgens dit bestemmingsplan 
noodzakelijk. We vragen u dan ook het onderzoek en de resultaten van dit onderzoek 
expliciet op te nemen in het bestemmingsplan. 

 

Verkeer en parkeren 
 
Het centrum van Zaltbommel wordt ontsloten via de Steenweg. De bewoners rondom de Steenweg 
klagen al jaren over de drukte op de weg. De bewoners vinden dat de gemeente dit probleem 
bagatelliseert. De Buitenstad zal een extra druk geven op de Steenweg. De vraag is of de Steenweg 
niet ontzien moet worden en er een extra uitvalsweg gecreëerd moet worden.  
 
Daarnaast is parkeren in Zaltbommel al lange tijd een hot item. Te kort aan parkeerplaatsen, extra 
vergunningen, wel of niet betaald parkeren, etc. De discussie komt elke zoveel jaar uitgebreid terug 
en leidt telkens tot veel rumoer. De Buitenstad claimt geen extra parkeerdruk op de binnenstad te 
leggen. Maar doet dat wel. 
 
In de plannen voor de Buitenstad staan drie aantallen woningen genoemd: 280, 300 en 360. We 
hebben het parkeerrapport bestudeerd en daarin wordt uitgegaan van 288 woningen. Als de 
gehanteerde normen kloppen, geeft het rapport aan dat er dan 32 parkeerplaatsen (zonder dubbel 
gebruik) over zijn. Binnen het bestemmingsplan gebied zit wel het parkeerterrein aan de haven. 
 
Als je echter uitgaat van het maximum aantal woningen in de Buitenstad kom je echter zo’n 100 tot 
150 plaatsen te kort! Daarmee wentelt de Buitenstad haar parkeerprobleem af op de vesting 
waardoor zowel bij de haven als bij de Bossche Poort parkeergarages noodzakelijk worden.  
 
Dit leidt tot de volgende vragen over verkeer en parkeren: 

83. In het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng wordt uitgegaan van 288 wooneenheden. 
Het maximaal aantal dat mogelijk is conform het huidige bestemmingsplan is 360 + 10% = 
396 woningen. Dit betekent dat er met 108 eenheden te weinig gerekend is. Wat is het 
goede getal en waarom sluiten deze aantallen niet op elkaar aan? 

84. De bovenstaande mogelijke verruiming van het aantal wooneenheden betekent dat er bij 
een 50/50 mix van grondgebonden woningen en appartementen 162 parkeerplaatsen extra 
noodzakelijk zijn. Aangezien deze met name in de weekenden, avonden en ’s-Nachts 
noodzakelijk zijn, is er continu een tekort aan parkeerplaatsen oplopend tot 100 
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parkeerplaatsen op koopavonden (indien uitgegaan wordt van dubbel gebruik). Dit betekent 
een fors extra parkeer druk op de omgeving. Waarom is het aantal parkeerplaatsen niet 
groter dan gepland? 

85. Binnen het concept bestemmingsplan gebied is de parkeerplaats aan de haven opgenomen. 
Hiervan wordt momenteel reeds door bewoners van de binnenstad gebruik gemaakt. Het is 
niet duidelijk in hoeverre deze parkeerplaatsen in het rapport van Goudappel Coffeng 
betrokken zijn. Indien dit niet zo is, wordt het eerder genoemde tekort substantieel vergroot. 
Behoort de parkeerplaats aan de haven tot het aantal parkeerplaatsen dat in het plan 
opgenomen is? 

86. In de berekeningen worden voor de cafés zijn 4 parkeerplaatsen per 100 m2 aangehouden 
en voor restaurant 8 parkeerplaatsen per 100 m2. Dit lijkt ons onlogisch aangezien het aantal 
bezoekers per 100 m2 bij cafés beduidend hoger is dan bij restaurants. Kunt u aangeven 
waarom het aantal parkeerplaatsen voor een café lager is dan voor een restaurant? 

87. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een parkeergarage te bouwen aan de haven bij de 
AH. Kunt u aangeven of hierover gedacht wordt en wat de consequentie is. Komt hiervoor 
een apart DVO?  

88. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een parkeergarage te bouwen aan de haven bij de 
het Zusje. Kunt u aangeven of hierover gedacht wordt en wat de consequentie is. Komt 
hiervoor een aparte inspraakprocedure? Zo is er nooit over gesproken en een parkeergarage 
kan nooit tussen neus en lippen doorgevoerd worden. Daar dient een procedure bij te horen 
die los staat van het Buitenstad proces tot nu toe; vooral ook in het bestemmingsplan. 

89. Het door woningen te bebouwen deel van het bestemmingsplan moet vervolgens de door 
haar zelf gegenereerde parkeerdruk op kunnen vangen zonder gebruik te maken van andere 
plekken in het plan of van Zaltbommel. Graag willen wij dit expliciet opgenomen zien in het 
bestemmingsplan (inclusief verankering van gevolgschade zoals eerder omschreven). 

90. In het rapport van Goudappel Coffeng wordt uitgegaan van ontsluiting van de wijk via de 
Steenweg. Onlangs is aangekondigd dat aan de Steenweg het uitvaartcentrum van Klijmij 
gevestigd wordt. Hierdoor wordt de verkeersituatie op de Steenweg nog veel drukker, met 
daarbij extra oversteekbewegingen i.v.m. parkeren aan de andere kant van de Steenweg. 
Toch wordt in het rapport aangegeven dat er geen gewijzigde situatie is ten opzichte van 5 
jaar geleden. Kunt u dit verklaren? Graag de veranderde situatie opnemen in uw 
berekeningen en ontwerp en dit aanpassen in het ontwerp bestemmingsplan, zodat we dit 
kunnen beoordelen. 

91. De bewoners van de wijk rondom de Steenweg klagen reeds jaren over een te hoge 
verkeersbelasting van de Steenweg en over de bijbehorende gevaarlijke situaties. Met name 
in de ochtendspits als veel scholieren de Steenweg (bij rotondes) oversteken, leidt dit tot 
vertraging (dan is de 5 minuten die in het rapport genoemd wordt nu al niet en in 2030 zeker 
niet haalbaar). Er is ons inziens daarmee een andere situatie ontstaan dan in het rapport 
beschreven is. Kunt u aangeven of de ochtendspits expliciet onderzocht is en zo ja wat de 
resultaten hiervan waren? Ook dit graag opnemen in het ontwerp bestemmingsplan zodat 
het beoordeeld kan worden. 

92. Er wordt reeds jaren gesproken over een ontsluiting van Zaltbommel via de Gamersche dijk  
en de Leutsestraat die doorgetrokken wordt tot de N322. We denken dat dit gezien de 
overlast op de Steenweg noodzakelijk is. Kunt u aangeven of dit onderzocht is en wat de 
resultaten van dit onderzoek zijn? 
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93. Aansluiting Gamersche dijk: het verkeer vanuit de Albert Heijn en de Lidl komen nu bij het 
Zusje op de Steenweg. Op drukke verkeersmomenten staat het hier vast en stroomt het 
verkeer onvoldoende door. Dit punt zal verlegd worden naar de aansluiting Gamersche dijk / 
Steenweg, met dien verstande dat er dan extra verkeer van bewoners bij komt. We vragen 
ons af of dit wel goed berekend is en of de eerder genoemde extra ontsluiting hiervoor niet 
veel geschikter is. Kunt u onderbouwen hoe u tot de berekening komt dat dit geen probleem 
is op piekmomenten. 

94. Mobiliteitsbeleid: we zijn het met de strekking van het mobiliteitsbeleid zoals verwoord in 
het rapport Goudappel Coffeng eens. Met dien verstande dat bij Mobiliteitsbeleid slechts 
algemene principes verwoord worden. Maatregelen als deelauto’s beleid ten aanzien van 
parkeervergunningen etc. zijn slechts in algemene termen verwoord. De vraag is of dit niet 
gekoppeld moet worden aan veel striktere normen en maatregelen zoals het aantal 
laadpalen per woning, het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen, het daadwerkelijk 
introduceren van een op de trein aansluitende busverbinding naar het Station, etc. Hoe kunt 
u garanderen dat de noodzakelijke broeikasreductie daadwerkelijk gerealiseerd wordt? 
Graag verifieerbaar aantonen en opnemen in het bestemmingsplan. 

95. U suggereert dat er een pickup point komt voor pakketjes om zo bewegingen van 
pakketdiensten te voorkomen. Zijn deze afspraken daadwerkelijk gemaakt of is hier ook de 
hoop de vader van de gedachte? Mogen wij de status hiervan weten? 

96. Met name de extra vervoersbewegingen richting station (bijlage 3, paragraaf 5.3) is gezien 
het aantal parkeerplaatsen bij het Station, niet op te vangen. Kunt u aangeven welke 
aanvullende maatregelen er genomen worden om het potentiële parkeerprobleem (auto’s 
en fietsen) bij het station op te vangen. 

 
Waterveiligheid 
 
Op basis van het concept bestemmingsplan 
In de afgelopen periode heeft de werkgroep veelvuldig contact gehad met de rivierwetenschapper 
prof. Kleinhans van de Universiteit van Utrecht en een van zijn wetenschappelijk medewerkers 
Menno Straatsma. De laatste heeft enkele wetenschappelijke publicaties geschreven waarin de Waal 
(tussen de grens en Gorinchem) als uitgangspunt genomen is. In de bijlage is een samenvatting van 
deze studies opgenomen met daarbij aanvullingen ten aanzien van de lokale situatie. Daardoor 
waren zij al goed op de hoogte van dit gebied, al hebben ze minder kennis over de lokale situatie. 
Daarnaast is geput uit de rapporten van Deltares in opdracht van de rijksoverheid over de gevolgen 
van klimaatverandering in Nederland  
 
Uit de bovengenoemde artikelen en rapporten zijn een aantal ontwikkelingen, waar de wetenschap 
het over eens, is opgenomen: 
 

• De verwachte instroom van water bij Lobith ten gevolge van verhevigde regenvallen neemt 
toe van 16.000 naar 18.000 m3 per seconde. Het is afhankelijk  van de manier van ingrijpen 
en leidt tot een verhoging van het water bij Zaltbommel (maximaal 1 meter). 

• Diverse actuele rapporten gaan uit van een zeewaterstijging van 1,8 tot 2 meter in de 
komende 125 jaren, hetgeen leidt tot een stijging bij Zaltbommel van potentieel 1 tot 1,7 
meter (85% van 2 meter)  
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• Het gelijktijdig voorkomen van hoge zeewaterstanden en grote rivierafvoeren maken het 
mogelijk dat er opslingereffecten zijn(*), die groter zijn dan de som van de delen > (1+1,7 =) 
2,7 meter (*niet lineair: Rapport Deltares: 5.4.3 Coïncidentie hoge zeewaterstanden en grote 
rivierafvoeren) 

De overheid werkt een nieuw beleid uit ten aanzien van het omgaan bovenstaande veranderingen. 
De studies en gegevens worden nu nog niet meegenomen in de vergunningverlening, zij worden pas 
in of na 2023 meegenomen in de overwegingen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen en ook 
een verantwoordelijke B&W en gemeenteraad hier niet over na mag denken. 
 
Gezien de snelheid van de klimaatontwikkelingen is het zaak deze zaken niet af te wentelen op de 
toekomst.  

97. Maak een robuust plan waarbij de doelstellingen van de rijksoverheid in de uiterwaarden als 
uitgangspunt gelden:  

a. de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden; en  
b. ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding 

en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken;  
Hierbij kan gedacht worden aan het bouwen op palen of arcaden (experimentele bouw zoals 
de bedoeling was in een EMAP locatie), nevengeulen, etc.  

 
Volgens professor Kleinhans (en trouwens ook Rijkswaterstaat) zijn er twee belangrijke effecten waar 
je rekening mee moet houden.     

1. Eerste effect volgens de professor: “De eerste is domweg ruimte, doorstroomoppervlak. We 
hebben de dijken krap op de rivier liggen en dat water gaat niet veel meer dan tweemaal zo hard 
stromen, dus als er tienmaal zoveel komt als bij het gemiddelde debiet, gaat de waterstand dus 
omhoog. Dijkverlegging zou verreweg het beste zijn maar dat is vooralsnog onbespreekbaar in 
Nederland.” 

2. Het tweede effect: “Dat is bovenstroomse opstuwing. De rivier keldert niet slechts van de bergen 
naar beneden naar de zee, maar is ook opgehangen aan het zeeoppervlak en de helling naar zee 
wordt geleidelijk steeds flauwer. Ook een gedeeltelijke obstructie, of bodemwrijving, zorgt voor 
opstuwing. Het mooiste voorbeeld is de oude spoorbrug bij Nijmegen, die het water tientallen 
kilometers stroomopwaarts opstuwt tijdens hoogwater. Daarom, en vanwege de tamelijk 
assertieve houding van de locals, moest er zo’n verschrikkelijk grote en dure ingreep bij Lent 
gemaakt worden zodat het water er langs kan. Dat verlaagt zowel lokaal als bovenstrooms de 
waterstanden.” 

 
Het eerste effect dat professor Kleinhans beschrijft is de ruimte waar water opgeslagen kan worden. 
De Buitenstad gaat door de hogere sokkel en het veel grotere bouwvolume opslagcapaciteit 
wegnemen. Dit is op het totale watervolume slechts een zeer klein effect. Daarom is vrijstelling 
aangevraagd om binnen het plan geen compensatie te hoeven te realiseren. Blijft natuurlijk wel dat 
het probleem niet weg is.  
 
Ten aanzien van het tweede probleem ligt het anders. Naast Nijmegen is Zaltbommel een flessenhals 
in de rivier (dit is ook bevestigd door RWS). Dit wordt bevestigd door de onderzoeken van Deltares 
en Straatsma en ook door de grafiek in het bestemmingsplan. Een flessenhals bepaalt ( bij hoog 
water)de hoogte van het water stroomopwaarts en daarmee de hoogte van dijken en andere 
veiligheidsmaatregelen.  
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Bij het hoogste  water is de breedte van de flessenhals de minimale afstand tussen de overliggende 
dijken; in ons geval de afstand tussen de dijken bij Tuil en Zaltbommel. De flessenhals ligt nu precies 
ter hoogte van het leugenbankje aan de Waalkade. 
 
Metingen (voor zover onze beperkte mogelijkheden strekken) tonen dat deze afstand 787 meter 
bedraagt. Terwijl als we  afstand nemen tussen de hoek van het gebouw aan de oostzijde van de werf 
en de dijk van Tuil deze zo’n 772 meter bedraagt en deze dus de nieuwe flessenhals wordt en 
daarmee leidend voor de veiligheidsmaatregelen voor het gebied tot aan Nijmegen.   
 

 
  
Google Maps metingen tonen dat het bestemmingsplan en het onderliggende DVO de bottleneck 
Zaltbommel 15 tot 30 meter versmallen. Daarmee wordt dit plan bepalend voor de waterveiligheid 
van het gebied langs de Waal tot aan Nijmegen  

98. Oplossing: maak het plan geen nieuwe bottleneck in de Waal en verleg de bouwgrens 
minstens 15 tot 30 meter naar binnen, van het water af. 

 
In het concept bestemmingsplan wordt gerekend met een debiet bij Lobith van 16.000 m3/s. Laten 
we eerst op het eerste effect in gaan. In het Deltaprogramma 2017 staat: “Voor de 
veiligheidsmaatregelen langs de Rijn, de Waal en de IJssel is het belangrijk te weten welke afvoeren 
bij Lobith Nederland binnen kunnen komen en wat de kans daarop is, nu en in de toekomst. “ Om 
even later te vervolgen met: “Hieruit blijkt dat de maximale afvoer van 18.000 m3/s in 2100 (dat is 
over 80 jaar al) een aannemelijke bovengrens is, op grond van de inzichten in de afvoertoename, het 
effect van overstromingen in Duitsland en het effect van Duitse maatregelen (zowel preventieve als 
noodmaatregelen). Die bovengrens van de afvoer blijft daarom het uitgangspunt van het 
Deltaprogramma.” 
 

99. Voer de berekeningen zoals gememoreerd in het bestemmingsplan opnieuw uit met een 
debiet van 18.000 m3/s bij Lobith .  
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DVO en bestemmingsplan verhogen het maaiveld tot 8,15 meter (de hoogte die volgens de huidige 
normen eens in de 250 jaren door de rivier wordt overschreden) met massieve sokkels van klei en 
beton om daarop vervolgens de gebouwen te plaatsen. De 8,15 en de keuze van de sokkels brengen 
beide hun eigen problemen mee. Laten we beginnen bij de 8,15 meter. Het belangrijkste van de 8,15 
is dat deze nog niet vastligt in het bestemmingsplan (wordt nader onderzocht). Dat het niet vastligt is 
overigens goed voor de waterveiligheid binnen de Buitenstad, maar is niet goed voor de uiteindelijke 
mogelijke hoogtes van de bebouwing en de potentiële opslagcapaciteit ten aanzien van water (zie 
punt 1). Als de sokkels hoger worden stijgt de bebouwing gewoon mee en worden de massieve 
aanzichten dus nog hoger en wordt de  mogelijkheid om water te bergen minder.  
 

100. Leg de maximale hoogte van de bebouwing vast en definieer dus de maximale ruimte voor 
bebouwing na het bepalen van de sokkel. De consequentie is dat de totale hoogte constant 
blijft en de gebouwen dus lager worden als de sokkel omhoog gaat.  

 
In dit verband is het opvallend dat het in de bijlage opgenomen rapport van Fugro al spreekt van een 
noodzakelijke hoogt van 8,49 meter van de sokkels waar alles op gebouwd wordt, in plaats van de 
8,15 in het voorlopig ontwerp bestemmingsplan.  
 

101. Onderbouw en toon de redenering en de berekeningen de hoogte van 8,15 en / of 8,49 
voor de sokkels in het bestemmingsplan. 

 
Gezien de snelheid van de klimaatontwikkelingen is het zaak deze zaken niet af te wentelen op de 
toekomst en anderen dan de ontwikkelaars van het plan.  
 
Citaat Deltares:  
“In de komende 125 jaar zou, volgens de middenwaarden van de projecties met extra versnelde 
zeespiegelstijging, de zeespiegel tot meer dan 2 m hoger kunnen worden. Voor de keringen langs de 
Hollandse en Zeeuwse kust (325 km), de Waddenzee (285 km) en de Westerschelde (165 km) wordt 
de snelheid waarmee we ons moeten aanpassen daarmee ongeveer 10 keer zo groot”. 
 

102. In het concept bestemmingsplan wordt een horizon voor de berekeningen genomen van 
50 jaar (2070). Gezien de overheidsrapporten is een horizon van 125 jaar verstandiger. 

103. Eerder is aangegeven dat we vinden dat de projectontwikkelaar de gevolgen voor de 
komende 100 jaar af moet dekken bijvoorbeeld door middel van een verzekering. De 
gevolgen van een potentieel waterveiligheidsprobleem is hierbij het belangrijkste aangezien 
de gevolgen (bijv. een ontruiming zoals in 1995) rechtstreeks het gevolg kunnen zijn van 
fouten op dit punt. 

104. We vinden dat het potentiële waterveiligheidsprobleem zo groot is dat dit door een 
onafhankelijke partij onderzocht moet worden. Dit wil zeggen een partij die niet in opdracht 
van de projectontwikkelaar werkt. Hierin moeten ons inziens de volgende punten worden 
meegenomen: 

c. Bottleneck: deze wordt niet verlegd  
d. Neem geen sokkels op aangezien deze de bergingscapaciteit verlagen. Maak liever 

een plan waarbij er extra ruimte voor de rivier komt (bijv. op palen of arcaden 
bouwen met daaronder ruimte voor de rivier) 

e. Creëer een bouwwijze / stratenplan dat doorlopend is zodat er geen extra 
belemmering bestaat bij zeer hoog water 

f. Neem  in het plan een objectieve , navolgbare en meetbare / toetsbare redenering 
en berekening op, hoe met de waterveiligheid rekening wordt gehouden. 
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g. Het FUGRO rapport berekent voor de sokkels 8.49 meter i.p.v. 8.15 meter T250. Door 
een heldere onderbouwing van deze berekeningen van FUGRO kunnen theorie en 
berekeningen geverifieerd worden. 

 
Reactie op publicatie Staatscourant 1 september jl.  
 
De gemeente heeft door de publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 
0 2020 315 Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering van 
bijlagen III en IV) en reacties van RWS op onze vragen (hieronder toegevoegd) een vrijstelling 
gekregen. Na de antwoorden van RWS geven wij ook onze conclusies en waarom onze 
oorspronkelijke zienswijze in deze paragraaf NIET achterhaald is. Hierna zullen we eerst de publicatie 
en enkele mails van RWS weergeven. Daarna zullen we ingaan op de inhoud. 
 
Publicatie in de Staatscourant: 
“publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2020 315 Besluit van 1 september 2020 tot 
wijziging van het Waterbesluit (actualisering van bijlagen III en IV) 
 
Kaartblad 057 is toegevoegd aan bijlage IV van het Waterbesluit.

 
Op dit kaartblad zijn bedrijventerreinen bij Haaften en Zaltbommel aangewezen onder artikel 6.16 van het Waterbesluit. Dit 
betreffen hoogwatervrij vergunde, hooggelegen en dichtbebouwde bedrijventerreinen. De locaties liggen in de 
stroomluwte, waardoor dit geen effectieve plek is voor het realiseren van toekomstige rivierverruiming.” 
 
Mail Rijkswaterstaat dd. 1 september 2020 
 
“Van: <08008002@rws.nl> 
Verstuurd: dinsdag 1 september 2020 09:36 
Aan: info@burgersenburgers.nl 
Onderwerp: Uw vraag aan Rijkswaterstaat 200825-000305 
 
Geachte heer/mevrouw, 
U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Uw melding 
Onderstaand antwoord, waarvoor dank, roept bij mij de volgende vraag op: 
is u bekend dat er in Zaltbommel in het winterbed van de Waal een nieuwe woonwijk, gebouwd gaat worden? 
Is het dan ook bekend dat de bottleneck ter plaatse iets opschuift naar het westen, ter hoogte van de nog te bouwen wijk?” 
  
Onze reactie 
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Ja, het is bij Rijkswaterstaat Oost Nederland bekend dat de gemeente Zaltbommel een voorontwerp bestemmingsplan 
heeft gepubliceerd voor de herontwikkeling van de Buitenstad van Zaltbommel, waarbij er o.a. woningbouw is voorzien. 
Omdat de Buitenstad in de huidige situatie al een hooggelegen en dichtbebouwd bedrijventerrein is, verandert er aan de 
rivierkundige/waterveiligheids-situatie echter niets als bedrijfsbebouwing wordt omgevormd tot woonbebouwing.  
De rivier is inderdaad plaatselijk smal en te beschouwen als een bottleneck. Ruimte om de rivier te verbreden is er echter 
niet aan de zuidzijde, waar de oude stadskern van Zaltbommel ligt en in de (stroom)schaduw daarvan de Buitenstad. 
Rivierverruimende maatregelen zijn in dit gebied wel aan de noordzijde van de rivier mogelijk, in de Rijswaard en ten 
oosten van de overnachtingshaven van Haaften.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
Landelijke Informatielijn “ 
 
 
Mail Rijkswaterstaat dd. 8 september 2020 

 
“Van: 08008002@rws.nl [mailto:08008002@rws.nl]  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 7:22 
Aan: info@burgersenburgers.nl 
Onderwerp: Uw vraag aan Rijkswaterstaat 200825-000305 
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Uw melding 
Mag ik nog even dit toevoegen: 
Er komen in de Buitenstad van Zaltbommel: 
•             nieuwe gebouwen maar ook op andere plaatsen dan de bestaande 
•             gebouwen verder in het winterbed naar de rivier toe. 
•             gebouwen die gebouwd worden op verhoogde sokkels 
•             gebouwen die vrijwel aaneensluitend gebouwd worden. Er zullen geen doorlopende looplijnen zijn. 
Kortom, ik denk dat het water veel meer wordt tegengehouden als dat u schetst. 
Het betekent mi dat er bovenstrooms dus problemen kunnen ontstaan door hogere waterstanden. 
Dat zou kunnen betekenen dat daar dijken moeten worden aangepast/verlegd/verhoogd. 
   
Onze reactie 
Voor de Buitenstad Zaltbommel is in het verleden (1960) reeds een vergunning afgegeven op basis waarvan de 
vergunninghouder het terrein onbeperkt mag ophogen en bebouwen binnen de contour die in de vergunning is 
opgenomen. In de modellen die gebruikt worden door Rijkswaterstaat en de waterschappen, bijvoorbeeld voor het 
bepalen van waterstanden op basis waarvan de minimale hoogte van dijken wordt berekend, is rekening gehouden met 
deze vergunde situatie. Dit betekent dat het waterstandseffect van het volledig hoogwatervrij ophogen van het terrein al 
is verdisconteerd in de berekeningen die ten grondslag liggen aan de dijkhoogte. Het ophogen of dichter bebouwen van 
het terrein zal dan ook niet leiden tot problemen bij hoogwater of hogere normwaterstanden voor de dijken. 
Wat betreft uw beeld, dat er dichter naar de rivier toe wordt gebouwd dan nu het geval is, dat blijkt niet uit het 
bestemmingsplan zoals dat nu ter inzage ligt. Zie bijgevoegde schermafbeelding van het voorontwerp-bestemmingsplan, 
waaruit blijkt dat de bouwvlakken in het voorontwerp bestemmingsplan nagenoeg gelijk liggen aan de grenzen van de 
bebouwing die nu aanwezig is. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.” 
 
 

mailto:08008002@rws.nl
mailto:08008002@rws.nl
mailto:info@burgersenburgers.nl
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Juridisch lijkt hiermee een basis gecreëerd om de inhoud van tafel te vegen. Feit blijft dat de 
Buitenstad niet voldoet aan de doelstellingen van de overheid en de flexibiliteit om in de toekomst 
klimaatveranderingen op te vangen substantieel wordt verkleind. Het antwoord van Rijkswaterstaat 
in de 1e mail “Rivierverruimende maatregelen zijn in dit gebied wel aan de noordzijde van de rivier 

mogelijk, in de Rijswaard en ten 
oosten van de overnachtingshaven 
van Haaften.” spreken boekdelen. De 
Rijswaard ligt inderdaad voor de 
bottleneck en zou water op kunnen 
bufferen. Na Haaften zijn we de 
bottleneck voorbij, dus daar helpt 
het niet om ruimte te geven. Alleen 
de dijk bij Tuil kan helpen in het 
verbreden van de bottleneck. Wat 
het opvangen van 
klimaatveranderingen voor Tuil 
betekent blijft dus een vraag. 
 
Overigens wordt in de eerdere 

paragraaf over vergunningen een aantal vragen gesteld die de voorgaande toch weer actueel kan 
maken. De vereniging Vestingstad Zaltbommel denkt dat het de gemeenteraad zou sieren niet alleen 
de juridische argumenten maar ook de inhoud te bezien en klimaatwetenschappers te vragen naar 
hun opinie. 

105. Neem kennis van de ontwikkelingen op het gebied van het klimaat en trek de 
verantwoordelijkheid naar je toe in het bestemmingsplan. Wentel niets af. 

 
 

Milieu en verontreiniging 
Inleiding 
Voor de milieulast geldt voor ons dat we geen situaties en risico’s willen waar we onze nazaten mee 
opzadelen. Het moet hen ook mogelijk zijn, zelf contact te behouden met de fysieke natuur en er zich 
samen mee te ontwikkelen. Natuurlijk speelt het nemen van verantwoordelijkheid hier een rol, maar 
zeker ook het benadrukken van het belang van natuur in een stedelijke omgeving, zodat het leven 
niet alleen bestaat uit een mobieltje, oortje, notebook of laptop of…. een virtueel deel.  
 
Als we de onderdelen uiteenrafelen komen de volgende onderwerpen naar voren: 

- Bestaande vervuiling in de grond 
- Grondwater 
- Geluid 
- Luchtkwaliteit 
- Duurzaamheid 

 
Bestaande vervuiling in de grond 
 
De milieulast in het gebied wordt veroorzaakt door de bestaande vervuiling van de grond in het 
terrein. In het concept bestemmingsplan staat: 
  
Paragraaf 5.4 Bodem:  



44 
 

 
“Op basis van de bodemonderzoeken blijkt dat op de gehele locatie een ophooglaag tot circa 3,0 m -
mv aanwezig is, bestaande uit puin, metaal, ijzer, glas, asfalt, kool en teerresten. Deze ophooglaag is 
heterogeen licht tot sterk verontreinigd met PAK, zware metalen en plaatselijk minerale olie.  
 
 In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan onderzochte stoffen 
aangetroffen. Plaatselijk wordt wel arseen boven de interventiewaarde gemeten. Dit heeft mogelijk 
een natuurlijke oorsprong. Op basis van de gegevens van het vooronderzoek dient de locatie als 
‘verdacht’ met betrekking tot het voorkomen van verontreinigingen te worden aangemerkt. Nader 
onderzoek is derhalve noodzakelijk.” 
 
Op diverse plaatsen in Nederland zijn er woonwijken op sterk vervuilde grond gebouwd. Na verloop 
van tijd wordt geconcludeerd dat er schade is aan de gezondheid van de bewoners, kinderen bij hun 
spel toch de vervuiling bereikten, etc. Het kan zijn dat dit angst is onder de bevolking, maar in de 
afgelopen decennia blijkt deze schade regelmatig gegrond. De wijze waarop in het concept 
bestemmingsplan met deze angst om wordt gegaan (het zou ook natuurlijke oorsprong kunnen 
hebben) vergroot deze angst.  
 

106. Het is noodzakelijk dat het een en ander gedegen verder onderzocht wordt op alle 
milieurisico’s. Daarin willen we expliciet de risico’s van de verschillende oplossingen ten 
opzicht van elkaar geëvalueerd zien: afgraven, schoonmaken, onder een laag beton houden. 

 
Grondwater 
In het concept bestemmingplan staat: “Het gearceerde water van de Waal is in de 
omgevingverordening aangewezen als intrekgebied (afdeling 2.5 van de omgevingsverordening). Een 
intrekgebied is een grondwaterbeschermingsgebied waar het grondwater binnen duizend jaar bij een 
pompput voor de openbare drinkwatervoorziening kan zijn. “ 
 
Tevens wordt aangegeven in het concept bestemmingsplan dat de grond afgedekt wordt met een 
sokkel van leem en beton waardoor het kan blijven zitten.  
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De Buitenstad ligt pal tegen het intrekgebied. Vanwege juridische redenen lijkt het erop dat ons 
drinkwater niet beschermd hoeft te worden. Dit terwijl wij ons niet voor kunnen stellen dat er niet 
geheid of geboord hoeft te worden (hoge bebouwing, warmtepompen, etc.) waardoor doorlekken 
van de vervuiling naar het drinkwater een reëel gevaar is.  
 
Daarnaast zijn in de omgeving diverse agrarische bedrijven die afhankelijk zijn van grondwater. Het 
doorlekken van vervuiling naar het grondwater kan de bedrijfsvoering van deze bedrijven ernstig in 
gevaar brengen.  
 

107. Vanwege potentiële vervuiling van het grondwater op termijn is het verstandig dat de 
grondverontreiniging opgeruimd wordt.  

108. Boren, heien en waterwarmtepompen creëren potentiële vervuiling van drink-, grond- en 
oppervlaktewater en is dus verboden. Indien de vervuiling niet opgeruimd wordt moet een 
expliciet verbod opgenomen worden in dit plan. 

109. Als het plan het verbod in het vorige punt niet expliciet opneemt, dan kan alleen een 
bewezen en gevalideerde technologie gebruikt worden voor de realisatie van de 
funderingen. In het plan moet daarom opgenomen worden welke technologie gebruikt moet 
worden zodat het risico van vervuiling van het grond- en oppervlaktewater wordt 
voorkomen. Daarnaast eisen we dat het validatie rapport van de technologie opgenomen 
wordt als bijlage in het bestemmingsplan.  

 
Geluid 
Onlangs is vergunning afgegeven voor het ontwikkelen van een containerhaven aan de overkant van 
de rivier. Naar wij begrepen hebben beginnen de werkzaamheden om 6 uur ’s ochtends. De afstand 
tot de containerhaven is beperkt en er zijn geen obstakels tussen de haven en de Buitenstad. Deze 
ontwikkeling wordt niet genoemd en kan een grote invloed hebben op de leefbaarheid van (een deel 
van) de Buitenstad. 
 

110. Betrek de ontwikkeling van de containerhaven in het nog op te stellen geluidsrapport. 
 
 
Luchtkwaliteit 
In het bestemmingsplan wordt nadrukkelijk aangegeven dat het varend ontgassen op de rivier elders 
geregeld wordt. Dit geldt niet voor de haven. Het is de vraag of deze regels in het concept 
bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Echter, het moet wel geregeld zijn.  

111. Het is niet duidelijk hoe het varend ontgassen is geregeld in de haven. Deze regels ten 
aanzien van het varend ontgassen in de havens opstellen en opnemen in het 
bestemmingsplan. Of een eenduidig verbod op varen ontgassen in de havens opnemen  

 
 
Duurzaamheid 
De provincie heeft in haar doelstellingen het volgende opgenomen: “In 2050 is Gelderland 
klimaatneutraal. Dit wordt bereikt door grootschalige besparing en opwekking uit verschillende 
duurzame bronnen van energie, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en bodemenergie. Innovatie 
en het uitrollen van bewezen technieken wordt in dat kader gestimuleerd.” 
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Hoewel in het bestemmingsplan nadrukkelijk wordt aangegeven dat door de gemeente geen 
rekening hoeft te houden met beleid op provinciaal niveau, is dit wel een bestuurslaag die door de 
bevolking gekozen wordt. Ook het rijk heeft als doelstelling om in 2050 klimaat neutraal te zijn.  

In het concept bestemmingsplan worden enkele mogelijkheden genoemd om hier aan mee te 
werken. Het bouwen van een nieuwe wijk is echter bij uitstek een moment om klimaat neutraal als 
uitgangspunt te nemen zodat in de komende 30 jaar dit niet alsnog gerealiseerd hoeft te worden.  

112. Neem in het concept bestemmingsplan de doelstelling op om direct een klimaat neutrale 
wijk te realiseren.   

113. Het onderzoek van Witteveen + Bos (energiescan) om te kijken naar de mogelijkheden 
voor Buitenstad voor duurzame energie en het benutten van hernieuwbare energie, moet 
uitgebreid worden, waarbij er een  invulling komt hoe de hiervoor genoemde doelstelling 
(energieneutraal bouwen) gerealiseerd kan worden.  

114. In het concept bestemmingsplan wordt hittestress geen grote bedreiging gevonden. 
Daarbij wordt er vergeleken met de huidige situatie. Er wordt echter gestreefd naar een 
“kuip” bebouwing waarbij het binnenterrein afgeschermd is. De stelling neerleggen dat iets 
niet zo is, is niet het zelfde als het aantonen.  

115. In het plan wordt gememoreerd: “Geen zichtlijnen en looplijnen” heeft niets te maken met 
het voorkomen van harde wind door het gebied. De wind kan zelfs toenemen door de 
Venturi-werking in de Z-bochten in het plan. Wat het effect op hittestress is, is onduidelijk. 
Daarom graag de uitkomsten van een onderzoek naar effecten van windbelasting met en 
zonder zicht- en looplijnen. 

116. Verder heeft het plan door de afgeschermde vesting ook gevolgen voor de vesting zelf. 
Hier zal door de straks van de westenwind afgeschermde vesting in temperatuur de 
hittestress juist toenemen; graag onderzoek en resultaten.  

117. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) treedt in 2021 in werking. We nemen aan dat dit 
onderdeel zal zijn van het nog verder uit te werken bestemmingsplan.  

 

Groenvoorziening en natuur 
Ten aanzien van natuur is het onderzoek nog niet afgerond. Het is dan ook niet echt mogelijk om op 
dit gedeelte te reageren.  We willen echter wel enkele punten aangeven.  
 
Er is tot nu toe onderzoek gedaan naar fauna. Er zijn kerkuilen en vleermuizen aangetroffen. Dit 
herkennen we als bewoners van de binnenstad. Opvallend is echter dat er geen melding wordt 
gedaan van zeldzame flora. Rondom de binnenstad zijn zeldzame varens aangetroffen.  
 
Hoewel het gebied geen onderdeel uitmaakt van het Gelders Natuur Netwerk of een Natura 2000 
gebied is, is de Waal wel een belangrijke ader om gebieden aan elkaar te verbinden.  
 
Aan de rand van het plangebied wordt een groenstrook (langs de Waal) ingericht. We verzoeken de 
gemeente om dit gedeelte in combinatie met het gedeelte voor de vesting zelf op te laten nemen in 
het Gelders Natuur Netwerk. Hierdoor ontstaat een aaneensluitend gebied waardoor verschillende 
gebieden aan de Waal met elkaar verbonden worden.  
 

118. Het Natuur Netwerk Gelderland doorzetten waardoor het mogelijk wordt dat fauna zich 
langs de Waal ononderbroken naar andere delen van het netwerk begeven  
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119. Neem hierbij de gronden aan de zuidzijde van de waal ten noorden van het plan expliciet 
op als onderdeel van het Gelders Natuur netwerk. 

120. We gaan er vanuit dat het aangekondigde onderzoek naar flora en fauna opgenomen 
wordt in het bestemmingsplan.  

Binnen een nieuwe wijk kunnen ook allerlei extra voorzieningen worden opgenomen om de flora en 
fauna te verbeteren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat deze groenvoorzieningen   vocht vast 
houdt, de luchtvochtigheid verbetert, isoleert tegen hitte en koude en hittestress tegen gaat.  
 
Door in ieder geval nu al de technische condities in het plan in te bouwen  kunnen direct of in de 
toekomst deze opties gebruikt worden.  

121. Het bestemmingsplan moet voorschrijven dat dakterrassen geschikt gemaakt zijn voor 
direct of later toe te passen dekkende groenvoorziening;  

122. Het bestemmingsplan moet voorschrijven dat daken geschikt zijn voor direct of later toe te 
passen dekkende groenvoorziening  

123. Daken en dakterrassen moeten geschikt zijn voor dekkende groenvoorziening in verband 
met isolatie, duurzaam energiegebruik van afwatering. Graag opnemen in het 
bestemmingsplan.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Het plan zoals het voorligt rammelt. Het is in strijd met het beschermd stadsgezicht en past niet bij 
Zaltbommel. Een gedeelte van Zaltbommel is voor dit plan, niet omdat het een goed plan is, maar 
omdat het beter is dan de containeropslagplaats die het nu is. Omdat de hal in de afgelopen jaren zo 
verwaarloost is, dat mensen het als een schande voor Zaltbommel ervaren.  
 
Maar als je mensen vraagt wat ze wel willen, dan is het een mooie Buitenstad. Het plan van Bosch – 
Slabbers wordt vaak genoemd. Groen, bescherming van het cultureel erfgoed, een aanwinst voor de 
stad.  
 
Hierbij moet expliciet aangetekend worden dat 55% van de bevolking van Zaltbommel tegen 
hoogbouw is. Dit is niet de hoogbouw uit het plan, maar wordt gedefinieerd als de hoogte van de hal. 
Dus de hoogbouw waar de bevolking tegen is, is de basis hoogte uit het plan.  
 
Ook de uitwerking van het concept bestemmingsplan ademt een niet Zaltbommelse sfeer. Het is 
gericht op winstmaximalisatie en alles waarvan bijvoorbeeld de provincie zegt dat het belangrijk is, 
maar wat geld kost, is stelselmatig uit het plan geschreven. Het plan wentelt alle 
verantwoordelijkheden voor punten als bodemvervuiling, grondwatervervuiling, vervuilen van het 
drinkwater intrekgebied, de effecten van de klimaatontwikkelingen op de waterveiligheid, het 
verergeren van de feitelijk bottleneck Zaltbommel door het plan Buitenstad, het bouwen in het 
beschermd stadgezicht, het opwerpen van een wal voor het noordwestelijk / westelijk stadsgezicht, 
het bouwen tegen de vestingeigen waarden, verergeren van de parkeer- en verkeerproblemen, het 
ontnemen van de zonsondergang voor de mensen van de vesting, flora beheer, de zorgfunctie voor 
de oudere bewoners van het plan, enzovoort van af op de toekomst. 
 
Het plan bestaat uit hoogbouw voor 280 woningen voor een niet robuuste en adaptieve monocultuur 
van 55+ en 75+-ers, velen niet-Bommelaren, met een goed gevulde portemonnee, die graag uitkijken 
over het water. Wel met een hoge niet ingevulde zorgbehoefte. Dit is geen goede basis voor een 
nieuwe wijk die de stad nog 100 jaar of meer moet verrijken.  
 
Kortom helaas kunnen we niet tot een andere conclusie komen dan dat dit plan van tafel moet. Er 
moet een nieuw plan komen dat aansluit bij de stad en haar inwoners. Hierbij moet tijdens de 
ontwikkeling gewerkt worden aan draagvlak. Dit is meer dan een klankbordgroep die af en toe de 
verhalen van de ontwikkelaars mag aanhoren, maar die echt inspraak heeft en mee ontwerpt. 
 
Aanbeveling: start opnieuw en doe het goed. 
 
Er is altijd tijd om iets moois te doen. 
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Bijlage 1 proces 
 

• vanaf 2009 bijdragen van “cultuur in de waard” aan de ontwikkeling van de Bossche Poort, 
de Poorterij, Nieuwstraat 6, etcetera 

• 27 augustus 2011 bezoek Buko-terrein ( ) 
• Augustus 2011 bootvaart voor geïnteresseerden van de Buitenstad ( ) 
• Diverse inloopavonden waar  en  elkaar leren kennen. 
• Januari 2016 start ontwerpen  en  
• 1 maart 2017 presentatie van Wurck PvE Buitenstad; maar …. er is niet geluisterd naar de 

klankbordgroep, vinden ook de toenmalige klankbordgroepsleden. Protest van  en  
over dit gegeven. 

•  en  besluiten niet alleen te protesteren maar ook hun alternatief aan te bieden. 
December 2017 zijn de uitgangspunten voor ontwerpen en het alternatief ontwerp voor de 
Buitenstad gereed (  en ) 

• Inmiddels aangesloten bij de Vereniging Vestingstad Zaltbommel; als werkgroep Buitenstad 
Samen met ,  en  

• December 2017 AH wordt historisch verantwoord verbouwd, na onze inzet. 
• Koningsdag 2017 petitie werkgroep Buitenstad; 850 ondertekenaars, 750 mensen delen hun 

emailadres 
• Installatie nieuwe klankbordgroep (2); werkgroep (  en ) zit aan. 
• V.a. november 2018 overleg over centrale ontsluiting (de werkgroep wordt door 

projectleider gevraagd dit spannende proces niet te verstoren, en dat doet zij dus niet. De 
andere punten van de werkgroep die nog niet bereikt zijn worden naar later geschoven.) 

• Klankbordgroep wordt plots en eenzijdig opgeheven. Verbazing van de werkgroep en ook 
boosheid omdat het proces nog lang niet af is, we ons stil hielden i.v.m. het realiseren van de 
centrale ontsluiting, en vervolgens bedankt zijn. 

• 24 april 2019 presentatie in de Poorterij, van het definitief voorlopig stedenbouwkundig 
ontwerp. Voor ons is het proces nog niet gelopen en maken dat duidelijk, op het toneel.  
en Willem Posthouwer (wethouder) schudden na afloop elkaar de hand. Deze handdruk 
wordt betekenisvol gegeven; dit betekent dat we elkaar vertrouwen. 

• Carrousel 13 juni 2019. Willem Posthouwer legt eenduidig uit dat het definitieve VO alleen 
een 2-Dimensionaal ontwerp betreft. In de Raad van 20 juni 2019 is hij niet zo uitgesproken. 

• Tijdens een ontmoeting bij de opening van Pracht in de Gracht in juli 2019, vraagt Willem aan 
 hoe hij denkt over de gang van zaken in de carrousel en de raad .   antwoord dat hij 

teleurgesteld en zelfs boos, is waarop Willem  uitnodigt voor een gesprek Willem was 
zelf wel tevreden. 

• Er volgen twee gesprekken waarin: 
• duidelijk door Willem Posthouwer, de wethouder, wederom gezegd wordt dat het definitieve 

voorlopige ontwerp een 2 dimensionaal plan is 
• Ons gevraagd wordt naar onze alternatieve zienswijze binnen dit 2 dimensionale plan, omdat 

in woorden het niet helder voor Willem Posthouwer is 
• Wij aangeven dat het geduld van werkgroepsleden begint af te nemen, zij het gevoel hebben 

dat  en  niet verder komen / zich laten gebruiken  
• Wij zeggen toe  om onze alternatieve zienswijze in woorden en vorm op te zetten. Er wordt 

geprobeerd het idee van het alternatief in een maquette op te zetten, waarmee men kan 
“blokken en spelen”. Daarvoor zijn de bouwelementen echter te klein en wordt het 
uiteindelijk een schets.  
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• Tijdens de gesprekken wordt een nieuwe klankbordgroep (3) genoemd en deze wordt 
geïnstalleerd. 

• De schets sturen we  na een aantal weken naar de gemeente. Hij wordt (ook op ons verzoek) 
doorgestuurd naar regioarchitect, Waalbommel en de KlankBordGroep. 

• De projectleider meldt (telefonisch) in een gesprek met  over een ander onderwerp, dat 
hij, maar ook de regioarchitect het een interessant plan vinden. We hebben het dus goed 
begrepen (2 D) !! 

• Wij sturen onze schets naar de politiek, nog steeds in de veronderstelling dat we goed bezig 
zijn. 

• Maandagavond 18 november 2019, is de eerstvolgende bijeenkomst van de nieuwe  
klankbordgroep. Wat blijkt: de hoogtes van het 2 dimensionale plan liggen, afgezien van 
kleine marges, vast.  En daar waren we nu juist zo bang voor. 

• Onze schetsen en richtlijnen worden (door de stedenbouwkundige) als uitgewerkte plannen 
met de losse pols beschouwd en beoordeeld, terwijl het juist onze inzet was om een andere 
denkrichting aan professioneel kijken te geven. 

• Het wordt ons kwalijk gemaakt dat we niet eerder met onze ideeën zijn gekomen. Terwijl in 
het door ons ontworpen plan van 2017 en in de uitgewerkte maquette, alle uitgangspunten 
waren opgenomen. 

• Als we protesteren over de gang van zaken wordt ons door de voorzitter “je hoort wat je wilt 
horen” verweten. 

• Het wordt ons verweten dat we alle politieke partijen informeren over onze ideeën……… 
• Er wordt ons verweten dat we met Willem hebben gesproken 
• De voorzitter / projectleider maakt duidelijk dat de wethouder  nooit had mogen zeggen dat 

het een 2 Dimensionaal plan is en dat hij daar nog eens met ons  over zou m spreken. 
• Later wordt vanuit de gemeente gezegd dat Willem boos zou zijn geweest nav onze inbreng 

in de carrousel van 19 juni, hetgeen niet overeen komt met wat Willem zelf heeft gezegd. 
Wat is hier aan de hand? 
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Bijlage 2: Buitenstad en de rivier 
Inleiding 
Bij de ontwikkeling van de Buitenstad wordt uitgegaan van het verkrijgen van toestemming van de 
rijksoverheid om het te ontwikkelen perceel op te hogen. Deze toestemming is nog niet verkregen. 

De Universiteit van Utrecht onder leiding van prof. Kleinhans doet onderzoek naar het effect van 
maatregelen in het rivierbed. In het kader van deze onderzoeken wordt de Waal tussen 
kilometerpaal 870 (grens met Duitsland) en 960 (scheiding Merwede net na Gorichem) veelal als 
casus gebruikt. Dit is in een aantal wetenschappelijke artikelen verwerkt. Deze artikelen zijn 
uitgangspunt voor deze samenvatting. Hierdoor ontstaat voor Zaltbommel praktisch inzicht in de 
situatie die gebruikt kan worden bij besluitvorming. Dit zijn die artikelen: 

• Flood hazard reduction from automatically applied landscaping measures in RiverScape, a 
Python package coupled to a two-dimensional flow model, Menno W. Straatsma en Maarten 
G.Kleinhans, 2017 (https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.12.010) 

• Towards multi-objective optimization of large-scale fluvial landscaping measures, Menno W. 
Straatsma1, Jan M. Fliervoet2, Johan A. H. Kabout3, Fedor Baart4, and Maarten G. Kleinhans, 
2018 (https://doi.org/10.5194/nhess-19-1167-2019) 

Scenario’s 
Bij het beheren van de hoogten in waterwegen gaat het om een combinatie van de instroom, de 
opslag/doorvoer capaciteit en de uitstroom naar zee. De huidige berekeningen van het rijk gaan uit 
van 16.000 kubieke meter bij kilometer paal 870 en een beperkte zeespiegelstijging. Op basis van 
deze berekeningen worden maatregelen geïmplementeerd (ruimte voor de rivier) die voldoende zijn 
om overstromingsrisico (eens in 1250 jaar) te beheersen. Binnen deze maatregelen gaat men uit van 
een ongewijzigde situatie voor de BuitenstadBuitenstad (dus geen verhoging).  

 

De Buitenstad is gelegen tussen kilometerpaal 934 en 935. 

Op basis van de laatste inzichten zijn deze uitgangspunten niet meer reeel. In Duitsland worden de 
maatregelen berekend op een equivalent van 18.000 kubieke meter instroom bij paal 870. Daarnaast 
moet rekening worden gehouden met additionele zeespiegelstijging (immers dan wordt water 
opgestuwd en kan niet meer afgevoerd worden). Om een reële vergelijking te maken zijn in studies 
drie scenario’s ten opzichte van het niets–doen-scenario doorgerekend: 16.000 kubieke meter en 0 
zeespiegelstijging (ruimte voor de rivier), 18.000 kubieke meter en 0 zeespiegelstijging en 18.000 
kubieke meter en 1,8 meter zeespiegelstijging. Volgens prof. Kleinhans is het laatste scenario het 
meest waarschijnlijke om rekening mee te houden.  

https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.12.010
https://doi.org/10.5194/nhess-19-1167-2019
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Doelstellingen 
Bij de afwegingen welke maatregelen genomen moeten worden, zijn er drie doelstellingen die 
afgewogen moeten worden: 

- Veiligheid van burgers 
- Natuur en ecologische effecten 
- Kosten van de te nemen maatregelen. 

Hierbij is de eerste doelstelling in de studies als uitgangspunt genomen (geen verlaging van 
veiligheid) en daarmee het belangrijkste. 

Maatregelen 
Om de effecten van de verschillende scenario’s te bepalen zijn verschillende type maatregelen 
uitgewerkt en doorgerekend. Hierbij gaat het om de volgende maatregelen: 

1. Aanleggen van nevengeulen 
2. Verlagen van de overstromingsgebieden, bestaande uit: 

a. Verwijderen van verhogingen 
b. Verlaging van uiterwaarden 

3. Verwijderen van begroeiing in overstromingsgebied 
4. Vergroten van het overstromingsgebied (verplaatsing van de dijken) 
5. Verlaging of verwijdering van kribben 
6. Verlaging of verwijdering van zomerdijken 
7. Verhoging van de winterdijk 

Bij de eerste 6 maatregelen gaat het over vergroten van de doorstroomcapaciteit bij bestaande 
maximale waterhoogten en bij de 7e maatregel gaat het over verhogen van de maximale 
waterhoogten. 

  

 

Uitkomsten doorrekening 
In een rekenmodel heeft de Universiteit het effect van verschillende maatregelen berekend. Hierbij is 
het uitgangspunt dat er geen verandering mag zijn bij kilometerpaal 961.  

Indien men uitgaat van het tweede scenario (18.000 kubieke meter en 0 meter zeespiegelstijging) 
zouden de maatregelen 1 tot en met 6 doorgevoerd over het volledige traject (dus inclusief verlaging 
van de Buitenstad) voldoende kunnen zijn voor het opvangen van de waterhoogten.  
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Om een beeld te geven van het effect van het derde scenario (18.000 kubieke meter en 1,8 meter 
zeespiegelstijging)  moet als er geen andere maatregelen genomen worden, over de volle lengte de 
dijken tot Nijmegen met 1 meter verhoogd worden om de risico’s niet groter te laten worden. In dit 
scenario is bij doorvoeren van alle maatregelen in het volledige traject nog steeds een extra 
dijkverhoging in het kilometer vak 919 tot en met 945 noodzakelijk. Een alternatieve mogelijke maar 
veel duurdere maatregel is bijvoorbeeld het verplaatsen van de dijk in het vak tussen Zaltbommel en 
Gorinchem  zodat er een breder rivierbed ontstaat. 

Buiten berekende scenario’s 
In de studies gaat het om het effect op het hele stroomgebied van deze scenario’s. Lokale 
aanvullende problematieken zijn hierbij niet meegenomen. In Zaltbommel spelen er drie aanvullende 
problematieken: 

- Aanleg van overslag haven in Haaften 
- Toekomstige uitbreiding van spoorbrug/verkeersbrug 
- Verhoging van terrein van de Buitenstad 

Alle drie hebben een effect op de vermindering van de doorstroomcapaciteit ten opzicht van het 
uitgangspunt, geen maatregelen. Ze moeten dus alle drie opgeteld worden bij de nog te nemen 
aanvullende maatregelen bij alle drie de scenario’s. Het effect hiervan zal berekend moeten worden. 

Bestuurlijke problematiek 
Het plannen van maatregelen is een middellange en lange termijn problematiek. Dit heeft te maken 
met de mate waarin maatregelen ingrijpen, de complexiteit van de besluitvorming door het aantal 
betrokken partijen en het verschil in doelstellingen. In het stroomgebied zijn de volgende 
betrokkenen: 
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Bepaalde maatregelen zijn eenvoudiger door te voeren dan anderen. De doorlooptijd tot het 
doorvoeren van maatregelen kan hierdoor variëren van enkele jaren tot enkele tientallen jaren.  

Conclusie 
De maatregelen in het kader van ruimte voor de rivier zijn voldoende voor het opvangen van risico’s 
bij een doorstroming van 16.000 kubieke meter en zeer beperkte zeespiegelstijging. Dit scenario is 
echter niet reeel, en we zouden rekening moeten houden met 18.000 kubieke meter en 1,8 meter 
zeespiegelstijging. 

Om dit scenario het hoofd te bieden is zonder aanvullende maatregelen een dijkverhoging van 1 
meter noodzakelijk. Aanvullende zeer ingrijpende maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Binnen het 
onderstroomgebied (Zaltbommel – Gorinchem) is in dit scenario dijkverhoging onontkoombaar. Dit 
zal een langdurig en complex planningsproces noodzakelijk maken.  

Door potentiële ingrepen in Zaltbommel en Haaften wordt het probleem nog verder vergroot. Deze 
zijn niet in de berekeningen meegenomen. Het gaat hier wel om de afweging tussen belastinggeld en 
privaat geld. 
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