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Betreft: zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9 juli 2020 
(NLIMRO.ZBMBP20190018)

Geacht college,

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekend 
gemaakt.

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan

* Zonder enige vorm van onderzoek wordt het huidige unieke industriële erfgoed van de grote 
machinefabriek (AH en LidI) ,de grote hal, de kraanbaan en het werfkantoor verwoest door 
eenvoudigweg de hal en het kantoor af te breken en daar dan “nep historie “ voor terug te 
zetten ,slecht plan !! Laat de hal en het kantoor staan in het bestemmingsplan

* Ik mis een milieurapportage van de uitstoot van fijnstof van het vrachtverkeer over de Waal, 
(paragraaf 5.8 luchtkwaliteit) daar hoort toch een rapportage bij zoals altijd wordt gedaan bij 
nieuw te bouwen woonwijken gelegen bij snelwegen of waterwegen .
U gaat nu binnen het dijklichaam bouwen in een rivierbedding een woonwijk nota bene , ik mag 
verwachten dat hier een rapport over verschijnt.

* Het aantal woningen wordt niet duidelijk aangegeven eerst 280 dan 300 en ook 360 wordt 
genoemd +10% eventuele uitloop, een onduidelijke situatie.

* Het gebied kent al een een ontwikkeling die loopt vanaf de middeleeuwen ,toch trekt U de 
conclusie dat er geen archeologisch onderzoek nodig is als er alleen opgehoogd wordt

* Ik kan me niet voorstellen dat voor een gebouw van 7 verdiepingen niet geheid hoeft te worden . 
Ook de genoemde klimaatregeling waterpompen (zie paragraaf 5.12 concept bestemmingsplan) 
maakt het noodzakelijk door de ondergrond te boren .
Ik denk dus dat een archeologisch onderzoek nodig is .

* Ook voor het deel dat beschermd stadsgezicht is moet wettelijk een bouwhistorisch onderzoek 
plaats vinden .
Dit heb ik in het concept bestemmingsplan niet terug kunnen vinden .

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

Naar aanleiding van het voorgaande , verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het 
bestemmingsplan niet vast te stellen oftewel /gewijzigd vast te stellen.

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

Hoogachtend,
 

 


