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Geachte raad, 

 

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt. 

 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. 

In algemene zin ben ik van mening dat de ontwikkeling van de Buitenstad een goede ontwikkeling en 

verbetering kan zijn van de vestingstad. Desalniettemin vind ik dat er in het huidige plan dat op 9 juli 

gepresenteerd is diverse zaken zijn opgenomen waar ik als burger en bewoner van de binnenstad mijn 

bezwaar tegen wil maken en vraagtekens bij stel. 

1. Ruimtelijk karakteristiek - In het plan wordt op diverse plekken omschreven (o.a hoofdstuk 4) dat er 

in het Buitengebied gebruik gemaakt gaat worden van verticale accenten met diverse hoogte van 

o.a. 23 en 27 meter. Dat is hoger dan de bebouwing zoals die er nu staat. Tevens zal het gehele 

gebeid aangevuld worden met diverse woonblokken. Dit kan niet anders dan leiden tot impact op 

het uitzicht op de vestingstad. Met name op het zicht vanuit Gameren en Haaften. Het aangezicht 

van de huidige stad is een beschermd stadsgezicht. Het maakt daarbij niet uit vanuit welke zichtlijn je 

de stad bekijkt. Het huidige plan lijkt echter de zichtlijnen op dit stadsgezicht te verstoren. Mijn 

bezwaar is dat er in het huidige plan geen rekening gehouden wordt met het in stand houden het 

stadsgezicht van meerdere invalshoeken. 

2. Openbare ruimte - In het plan (4.2.2) staat vermeld dat de ontsluiting van het Buitengebied via de 

Gamereschedijk / Steenweg plaats zal vinden. Daarnaast wordt er over verkeer ‘buiten de spits’ 

gesproken (zie 5.1.2). Ik maak bezwaar tegen het feit dat er geen vermelding in het plan staat hoe 

om te gaan met de openbare ruimte ‘in de spits’, ‘het weekend’ en ‘feestdagen’. Het verkeer is op 

deze momenten anders dan ‘buiten de spits’. Gebaseerd op mijn eigen ervaringen leidt de huidige 

verkeerssituatie regelmatig tot complexe en gevaarlijke verkeersituaties met name voor kwetsbare 

verkeersdeelnemers zoals fietsers, motorrijders en wandelaars. Wanneer hier verkeer ontsloten wordt 

van ca. 360 woningen is het vraag wat dit met deze verkeersituaties doet.  

3. Mobiliteit – Over dit onderwerp wordt in 5.1.3 een aantal uitgangspunten genomen. Voor ‘korte 

ritten’ wordt aangenomen dat bewoners voor winkelbezoek de auto vaker zullen laten staan. Uit 

welke cijfers blijkt dat dit ook daar daadwerkelijk zo is. Tevens wordt gesteld kinderen vaker te voet 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-VO01


of met de fiets naar school worden gebracht wanneer de school binnen 1,5 km van de woning ligt. 

Of dat wanneer men binnen een straal van 5km werkt men de fiets pakt. Mijn bezwaar is dat ook 

wanneer deze uitgangspunten waar zijn dit niet betekent dat dit in 100% van de gevallen ook 

daadwerkelijk zo is. Op de kleine ritten is er hoe dan ook een stijging in verkeersbewegingen te 

verwachten, met o.a. gevolgen voor de luchtkwaliteit van de vestingstad. Hetzelfde geldt voor de 

beweringen die op ‘lange ritten’ gedaan worden. Het is inderdaad waar dat het station niet ver is, dit 

betekent niet dat bewoners van de Buitenstad ook daadwerkelijk meer de trein zullen pakken. 

Aanvullend bezwaar is dat ondanks de mogelijke maatregelen er vanuit gegaan wordt dat het 

gedrag van de bewoner makkelijk te beïnvloeden is. Tevens zouden deze mogelijke maatregelen in 

het plan concreet gemaakt kunnen worden door ze als maatregel op te nemen.  

4. Natuur – Het Buitengebied grenst straks aan het Kloosterwiel en alhoewel dit geen onderdeel is van 

Natura2000 is het wel onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (zie 

NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS01, 3.2). Dit gebied is een uniek gebied met kwetsbare natuur is. 

Daarnaast is ook het volkstuinencomplex om de hoek van de bebouwing. In paragraaf 5.9 staat 

verder te lezen dat er geen toename verwacht wordt van de stikstofdepositie. Hier heb ik 

verschillende bezwaren tegen. Het eerste is dat er toename van verkeer verwacht wordt, dat leidt hoe 

dan ook toe een toename van de stikstofdepositie ik maak dus bezwaar tegen de bewering dat er 

geen toename verwacht wordt. Ten tweede heeft die toename verkeer hoe dan ook impact op het 

natuurgebied en de volkstuinen, mijn bezwaar is dat er in het geen plan geen mitigerende 

maatregelen te vinden zijn die deze impact minimaliseren of teniet doen.  

5. Uitvoerbaarheid - Economische uitvoerbaarheid – Hoe borgt de Gemeente haar wanneer er sprake is 

van een anterieure overeenkomst is die de kosten vergoed voor het realiseren van het plan en de 

ambtelijke kosten en die een exploitatieplan als niet meer nodig bestempeld. Mijn bezwaar hier is 

dat hier een ogenschijnlijke afhankelijkheid gesuggereerd wordt tussen de gemeente en de 

projectontwikkelaar. 

6. Ontbrekende informatie – Als laatste inhoudelijke punt wil ik bezwaar maken tegen de vele 

onduidelijkheden die in het plan op dit moment opgenomen zijn, in bv. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.5, 5.8 en 5.9 

ontbreekt op dit moment nog informatie. Hier is mijn bezwaar dat deze punten mogelijk een 

waardevolle kunnen zijn op het plan alvorens deze tot definitief te bestempelen.  

Samenvattend haal ik uit het gehele plan niet hoe de gemeente grip houdt op de kwaliteit van leven in de 

huidige binnenstad. Het roept bij mij als burger en bewoner enkel aanvullende vragen op die leiden tot 

argumenten om bezwaar te maken: 

1. Hoe verhoud dit plan zich tot lange termijn doelstellingen op het gebied van Wonen, Werken en 

Leven in de Vestingstad Zaltbommel.  

2. Hoe verhoudt dit bestemmingsplan zich tot de ontwikkeling van de vestingstad als geheel. Het 

ontwikkelen van de Buitenstad heeft impact op de leefbaarheid van de Binnenstad.  

Mijn bezwaar is dat er in dit plan nauwelijks activiteiten benoemd zijn om de impact op het wonen, 

leefomgeving en -kwaliteit in de vestingstad tot een absoluut minimum te beperken. Noch staat er een 

verwijzing naar een eventueel separaat plan in waar deze onderwerpen in geborgd zijn. Het gehele plan leest 

als een mooi en ambitieus plan wat absoluut potentie heeft maar absoluut nog veel in te verbeteren is 

voordat het tot realisatie over zou moeten gaan. Het plan is volgens mij niet een op zich staand plan maar 

maakt onderdeel van een groter geheel. Laatste bezwaar is dat de cohesie van dit plan met andere plannen 

ontbreekt. 



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/gewijzigd vast te stellen. 

 

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

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 


