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Geachte leden van de raad

Op de website van de gemeente zaltbommel werd het concept bestemmingsplan Buitenstad 
gepresenteerd.

Hierbij teken ik het volgende aan en maak ik bezwaar tegen onderdelen van het plan.

^Beschermd stadsgezicht

Zaltbommel is bijna 40 jaar geleden door het Rijk aan gewezen als beschermd stadsgezicht. Het is 
dus buiten de orde om het gezicht op de stad door o.m. hoogbouw weg te poetsen. Vanuit Haaften 
is Zaltbommel niet eens meer zichtbaar wanneer de huidige plannen worden gerealiseerd. Welke 
waarde hecht de Gemeenteraad aan het begrip 'beschermd stadsgezicht'?

* Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek

Het verleden wordt gekend door wat zich in de grond bevindt, wat er gebouwd is en wat op papier 
staat. De gemeente Zaltbommel is in het verleden ongelooflijk slordig met het historisch archief 
omgegaan. (Daarover zijn in het verleden tussen historici en archivarissen nogal wat discussies 
gevoerd). Historisch onderzoek wordt nog steeds belemmerd door de uitverkoop die de gemeente 
Zaltbommel heeft gehouden.

Bouwhistorie is de bovengrondse variant van de traditionele archeologie. Door bestudering van nog 
bestaande historische gebouwen wordt kennis vergaard over het bouwen en wonen in het verleden, 
in Zaltbommel vanaf de middeleeuwen. (Gerard Eshuis, Bouwhistorie-en-gemeentebeleid. Een 
inventarisatie van de huidige praktijk in een aantal gemeenten (2009), een uitgave van De Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed waarin het beleid van een tiental gemeenten onder de loep is genomen.)



Bij historisch waardevolle panden, en de grote hal van de scheepswerf en bijbehorende installaties 
en gebouwen, worden alszodanig aangemerkt, moet worden gestreefd naar behoud van 
waardevolle onderdelen van het pand. Waarom kunne onderfdelen n iet geïntegreerd worden in 
geplande nieuwbouw?? Teruggevonden historische bouwsporen en kleurfragmenten kunnen 
aanleiding geven om deze weer aan te vullen ofte reconstrueren. Het bouwhistorisch onderzoek is 
op deze wijze niet alleen gericht op het documenteren van de bouwgeschiedenis, maar kan ook 
worden benut in het bouwproces.

Om de bouwhal in haar geheel als waardevol en derhalve als te behouden bouwwerk te beschouwen 
is te veel gevraagd, bovendien riekt het, omdat we hier spreken van hal met een grote hoogte, naar 
een excuus om dan ook maar 'woontorens' toe te staan. Dat is van de zotte. Sloop van de hal levert 
een fraai gezicht op de stad. Zo wordt recht gedaan aan het predikaat 'beschermd stadsgezicht'.
Dus: 1. bouwhistorisch onderzoek 2. Integratie van onderdedelen van de werf 3. Waarborgen van 
'beschermd stadsgezicht'.

Het gebouwde historisch erfgoed wordt in en door diverse gemeeenten, waaronder de gemeente 's- 
Hertogenbosch, doorlopend onderzocht en gedocumenteerd. Deze documentatie dient als 
basisinformatie voor de bescherming van monumenten en wordt geraadpleegd bij bouwplannen en 
restauraties van historische gebouwen. Waarom gebeurt dit in Zaltbomm niet en is er steeds 
discussie nodig? Ik wijs hier ook op het terrein aan de Marten van Rossemsingel waar het 
voormalige Binnenhuis was gevestigd en waaronder zich een van de bolwerken bevindt.

Welke redenen kan de gemeente Zaltbommel aanvoeren dat bouwhistorisch en archeologisch 
onderzoek niet van belang is hoewel er sprake is van 'beschermd stadsgezicht' en 'de 
cultuurhistorische betekenis van de grote hal'?

Het Verdrag van Malta verplicht overheden, dus ook de Gemeente Zaltbommel, tot het verrichten 
van archeologisch onderzoek.

Nu begrijp ik dat de Gemeente Zaltbommel geen archeologisch onderzoek nodig acht. Dit is niet 
meer dan een gotspe. Alleen al het feit dat bouwactiviteiten in de grond zullen plaatsvinden! Maar 
behalve dat, een bestuur van een gemeente met zo'n lange en rijke geschiedenis als Zaltbommel is 
het aan haarzelf, aan haar, ik zou bijna zeggen, beschaving verplicht, archeologisch onderzoek te 
laten verrichten. Is dit niet gewoon een vanzelfsprekendheid! In 1873 moest Victor de Stuers 
('Holland op z'n smalst') er nog aan te pas komen, maar nu wil niet één gemeenteraadslid of lid van 
het college van BenW meer voor schut staan? Er worden geen poorten meer afgebroken, 
vluchtheuvels geslecht, bruggen uit 1600 weggehaald, huizen met middeleeuwse gevels gesloopt etc. 
Als 'je' de rijke bezitter bent geworden van een 'beschermd stadsgezicht' dan beheer je dat zoals een 
goed huisvader betaamt! Dat doe je gewoon. Punt uit.

Water en veiligheid

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. Zo 
wordt het dweilen met de kraan open."



Het hele gedoe rond 'Waalfront West', het - excusez Ie mot - doordrammen van de toenmalige 
wethouder Krijger, het weigeren om ook maar een enkel oogje te hebben voor de implicaties van de 
stijgende zeespiegel en de klimaatverandering (in die jaren nauwelijks bespreekbaar) etc. etc., dat 
alles komt weer boven. De kortzichtigheid. Moet de discussie herhaald worden? Ja zult u zeggen, 
maar er zijn nu zó veel maatregelen genomen. Buitendijks bouwen is absoluut zonder enig risico. Er 
kan (ons) niks gebeuren. Hybris I

Kleinhans: 'Het gaat "domweg om 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 gemiddeld debiet gaat de waterstand dus omhoog.' 'Dijkverlegging zou verreweg 
het beste zijn maar dat is vooralsnog onbespreekbaar in Nederland." Het tweede effect: "De tweede 
is bovenstroomse opstuwing. De rivier keldert niet slechts van de bergen naar beneden naar de zee, 
maar is ook opgehangen aan het zee-oppervlak en wordt geleidelijk steeds flauwer van helling naar 
zee. Maar niet alleen naar zee. Ook een (gedeeltelijke obstructie, of bodemwrijving, zorgt voor 
opstuwing'.

Er zijn twee knelpunten in de Waal, en één daar van is notabene Zaltbommel!, aldus Kleinhans. 
Onzin? Wat wil de gemeente Zaltbommel? Buitendijks bouwen, terwijl er veel meer water op ons af 
zal komen?

Hier is niet alleen sprake van hybris, maar ook van kortzichtigheid. Regeren is vooruitzien en niet de 
oren laten hangen naar de projectontwikkelaar.

Vuil

In principe is de gehele binnenstad vervuild omdat er eeuwenlang bedrijfjes werkzaam waar werkers 
(zonder enige bescherming) met grondstoffen werkten waar wij niet meer aan moeten denken. 
Denk aan kwik dat onmisbaar was bij de productie van hoeden (Zie bijv. A. Vos, 'Bodemvervuiling 
door kwik? : de hoedenmakerij van Johannes Gerardus Mannekes in Zaltbommel aan het begin van 
de negentiende eeuw'.In: Tussen de Voorn en Loevestein jrg. 30(1994)nr. 84 (mrt.), p. 4-12 . Ook in 
het zogeheten 'buitengebied' waar de gehele 20*** eeuw werd gewerkt is vanzelfsprekend sprake 
van flinke bodemverontreiniging. Hoe denkt de gemeente de bodem schoon te maken in plaats van 
'af te dekken' ? In ieder geval moet Milieu Effectrapportage plaats vinden.

Sociale woningbouw

Indien aan voorwaarden is voldaan zoals de MER gevolgd door sanering èn Archeologisch en 
Bouwhistorisch Onderzoek, voldoende rekening wordt gehouden met de verwachte stijging van de 
zeespiegel en het predikaat Beschermd Stadsgezicht serieus is genomen, kan er wellicht gebouwd 
worden. Maar voor wie?? Zoals het er nu naar uitziet niet voor mensen met een smalle beurs. Wat is 
de filosofie die hier achter zit? Hopelijk toch niet alleen geld? Mag er ook sprake zijn van enig 
idealisme?

Naar aanleiding van het bovenstaande verzoek ik u het ontwerp bestemmingsplan niet vast te 
stellen.



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


