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Geachte college, 
 
Op de website van de gemeente werd het ontwerp-bestemmingsplan Buitenstad 
bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar op dit ontwerp-bestemmingsplan. 
 
1. Beschermd Stadsgezicht 
De oude kern van de stad Zaltbommel is door de rijksoverheid in 1984 aangewezen tot 
Beschermd Stadsgezicht. In de toelichting op deze aanwijzing zijn drie cultuurhistorische 
waarden nadrukkelijk benoemd die kenmerkend zijn en daardoor met deze aanwijzing 
bescherming behoeven: 
- het in oorsprong middeleeuwse stedelijk weefsel (straten en bebouwing) binnen de 
restanten van de laatmiddeleeuwse stadsmuur, 
- de 16e- en 17e-eeuwse vesting daar omheen die nog altijd bijna de gehele oude stad aan de 
landzijde omringd, 
- de ligging aan de Waal, waarbij de stad niet als de dorpen achter een dijk schuilgaat maar 
zich daadwerkelijk aan de rivier manifesteert (net als de enige twee andere Waalsteden Tiel 
en Nijmegen). 
Het doel van de aanwijzing is dat bij toekomstige ontwikkelingen deze kenmerkende 
cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd, of op zijn minst worden afgewogen bij de 
besluitvorming over ontwikkelingen die een potentiële aantasting daarvan zouden kunnen 
betekenen. 
In praktische zin vormt het gebied ‘Buitenstad’ waar dit ontwerp-bestemmingsplan 
betrekking op heeft voor een deel ook onderdeel van het Beschermd Stadsgezicht. Nota bene: 
het raakt er niet alleen aan maar maakt er deel van uit. Dit houdt in dat in het ontwerp-
bestemmingsplan rekenschap moet worden afgelegd hoe het plan zich verhoudt tot het 
Beschermd Stadsgezicht, niet alleen wat betreft het deel dat onderdeel is van het Beschermd 
Stadsgezicht maar ook voor het resterende deel dat eraan raakt en in en door dit plan er 
onlosmakelijk mee verbonden is. 
Alhoewel het Beschermd Stadsgezicht in het ontwerp-bestemmingsplan wel wordt genoemd, 
wordt deze noodzakelijke rekenschap maar zeer summier afgelegd. Daardoor blijft volstrekt 
onduidelijk op welke wijze u vindt dat met dit ontwerp-bestemmingsplan wordt voldaan aan 



de noodzaak tot bescherming van de bijzondere cultuurhistorische waarden die kenmerkend 
zijn voor Zaltbommel, welke positieve of negatieve effecten er zijn en om welke redenen u die 
effecten aanvaardbaar acht. 
 
2. Archeologie 
Bijna elke bouwactiviteit houdt een verstoring van de ondergrond in, zeker als het 
bouwwerken van aanzienlijke grootte betreft.  
Dit gebied ligt tegen de westzijde van de middeleeuwse binnenstad van Zaltbommel. Door 
studies uit het verleden is bekend dat er verschillende activiteiten hebben plaatsgevonden. Zo 
hebben er molens gestaan, galgen en was er handel. Sinds de 19e eeuw zijn havenactiviteiten 
dominant geworden, waarbij het maaiveld geleidelijk is verhoogd. Daarnaast is deze regio in 
algemene zin zeer rijk aan vindplaatsen van bewoning en activiteiten uit de afgelopen 
duizenden jaren. Dat hangt samen met de ligging in het Rivierengebied, waar al vroeg 
menselijke activiteit aantoonbaar is. 
Het door Nederland ondertekende Verdrag van Malta verplicht tot onderzoek van gebieden 
waar bodemverstorende activiteiten plaatsvinden. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat de in het 
ontwerp-bestemmingsplan beoogde, hoge bouwwerken zonder bodemverstoring kunnen 
worden gerealiseerd. In dat geval is archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
 
3. Industrieel erfgoed 
Als een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp-bestemmingsplan wordt het aanwezige 
industrieel erfgoed benoemd. Die hangt vooral samen met de havenactiviteiten sinds de 19e 
eeuw, waarbij hier een grote scheepswerf gevestigd was. Hoewel er in het verleden en in het 
heden verschillend over is gedacht, vooral in termen als ‘mooi’ of ‘lelijk’, maken zowel de grote 
hal, als de scheepshelling, het directiekantoor en de timmerloodsen onlosmakelijk deel uit van 
dit erfgoed. Zoals van industriële bebouwing verwacht mag worden is de architectuur vooral 
functioneel en minder gericht op ‘fraai’. Dat is uit de aard der zaak een fundamenteel kenmerk 
van industrieel erfgoed, waarin het zich onderscheidt van ander cultuurhistorisch erfgoed. 
Bij de aanwijzingsprocedure van het Beschermd Stadsgezicht is aanvankelijk vanuit de 
toenmalige gemeente Zaltbommel voorgesteld het hele plangebied, dat wil zeggen ook deze 
industriële aanleg en bebouwing, binnen de grenzen van de bescherming op te nemen. 
Uiteindelijk is daarvan afgezien en ligt de grens aan de rand van het plangebied. Sindsdien 
hebben de inzichten zich ontwikkeld en wordt ook de cultuurhistorische waarde van 
dergelijke utilitaire, vooral op praktisch gebruik gerichte terreinen ingezien. Die waarde hoeft 
niet altijd geëxpliciteerd te zijn een beschermde status als rijks- of gemeentelijk monument of 
als beschermd stadsgezicht, om toch als waardevol herkend en erkend te worden en als 
dragers van een planontwikkeling te fungeren. 
Het is dan ook op het eerste oog verheugend dat met het benoemen van deze inspiratiebron in 
het ontwerp-bestemmingsplan de belangrijkste huidige karakteristiek van het gebied de 
‘Buitenstad’ in principe naar zijn cultuurhistorische waarde wordt geschat. Daarom 
bevreemdt het uitermate dat de hal, het toonaangevende gebouw in het gebied, volledig wordt 
gesloopt en alleen de contour aanleiding is voor hoogbouw in de vorm van woningen 
(appartementen). Fysieke restanten van de hal worden op willekeurige wijze elders in het 
plangebied herplaatst, waarbij de historische context geweld wordt aangedaan en een situatie 
wordt gecreëerd die geen enkele relatie heeft met de werkelijkheid die als inspiratiebron 
wordt opgevoerd. Een vergelijkbaar probleem doet zich voor bij de andere gebouwen, die 
weliswaar geheel of gedeeltelijk in hun oude vorm herbouwd zouden gaan worden, maar 
daardoor niet meer dan imitaties van de uitgangssituatie zijn. Bovendien worden de 



gebouwen vervolgens zodanig ingebed in andere veel hogere bebouwing, dat hun onderlinge 
samenhang en eigen herkenbaarheid sterk worden aangetast.  
Hoewel het uitgangspunt logisch en op het eerste gezicht zelfs concreet is, blijft daar in de 
verdere uitwerking van het ontwerp-bestemmingsplan weinig van over. Dit ontkracht zowel 
het ingenomen uitgangspunt als de karakteristiek van het plangebied. Dat is een gemiste kans. 
Met het steviger inzetten op de waarden die de gebouwen vertegenwoordigen en het daarmee 
samenhangende noodzakelijke behoud van die gebouwen, kan het eigen karakter van dit 
gebied worden versterkt. Aanpassingen voor een nieuwe functie zijn daarbij vanzelfsprekend 
niet uitgesloten, waarbij om echt recht te doen aan het geformuleerde uitgangspunt in het 
ontwerp-bestemmingsplan het behoud van de gebouwen bovenaan staat en hun karakter 
(architectuur, schaal, materialisering) uitgangspunt is voor de herbestemming. 
 
4. Het maaiveld in het plangebied 
In het ontwerp-bestemmingsplan worden enkele aanpassingen in het terrein voorgesteld die 
noodzakelijk worden geacht voor de realisering van de bebouwing, waarvan de contouren zijn 
gespecificeerd in het ontwerp-bestemmingsplan. 
Door de buitendijkse ligging maakt het plangebied deel uit van de uiterwaarden van de Waal. 
Dankzij de relatief hoge ligging van het maaiveld zal het gebied alleen bij zeer hoog water 
overstromen. Om het gebied voor permanente bewoning geschikt te maken is het echter 
noodzakelijk om voorzieningen voor ‘droge voeten’ te treffen. Daarvoor is de meest simpele 
oplossing gekozen, namelijk het verhogen van het maaiveld met minstens 2 meter en 
afhankelijk van nieuwe berekeningen van extreme hoogwaterstanden zelfs tot ruim 2½ meter 
of meer. Met andere woorden: het nul-punt van alle bebouwing ligt 2 tot 2½ meter (of meer) 
hoger dan thans. Dat komt bijna overeen met de hoogte van 1 verdieping. Dit heeft ingrijpende 
en controversiële consequenties. 
De eerste consequentie hiervan is dat alle bestaande bebouwing moet worden gesloopt en het 
plangebied uiteindelijk een ‘tabula rasa’ wordt, een volledig leeg gebied. Dat druist in tegen 
het al genoemde uitgangspunt van het industrieel erfgoed. 
De tweede consequentie hiervan is dat er geen sprake meer is van experimenteren met 
buitendijks bouwen, zoals dit project samen met enkele andere ruim 15 jaar (eigenlijk zelfs al 
25 jaar) geleden begonnen is, maar integendeel van een standaard ‘13-in-een-dozijn’ 
nieuwbouw-projectontwikkeling op de gebruikelijke manier. 
De derde consequentie is dat in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij het maaiveld 
lager ligt dan de dijk (Steenweg), het nieuwe maaiveld aanzienlijk hoger komt te liggen. Het 
nieuwe maaiveld zal overeenkomen met de kruin van de Waalbandijk en het topniveau van de 
flexibele waterkering als die volledig is opgebouwd langs de Havendijk. In de wijde omgeving 
heeft geen enkel terrein deze hoogte en daardoor vindt het plangebied geen aansluiting bij de 
omgeving. Bovendien blijft het maaiveld rond de Albert Hein en de Lidl, waarvan de percelen 
diep in dit plangebied steken, op de huidige hoogte. In het ontwerp-bestemmingsplan komt 
geen aandacht naar voren voor deze grote hoogteverschillen en de noodzakelijke overgangen. 
Als gevolg van de verhoging van het maaiveld is niet alleen de oorspronkelijke 
cultuurhistorische kwaliteit overboord gegooid maar ook de kans om bijzondere oplossingen 
voor deze ongewone locatie te ontwikkelen die daadwerkelijk tot een uniek project zouden 
hebben geleid.  
 
 
 



5. Bebouwingscontouren in het plangebied 
Het ontwerp-bestemmingsplan specificeert de bouwvlakken en de bouwhoogtes. Uit de 
plankaarten en de toelichting komt een zeer intensieve bebouwing naar voren met een ruime 
plaats voor hoogbouw. Ook hier blijkt weer sprake te zijn van ernstige tegenstrijdigheden met 
de eigen uitgangspunten.  
De enige ‘hoogbouw’ die op dit moment aanwezig is, is de hal. Die wordt beschreven als een 
soort ‘icoon’ van het gebied, maar komt alleen als contour terug (zie de bovenstaande 
bemerkingen) van max. 6 bouwlagen1. Dit ‘icoon’ wordt echter letterlijk overschaduwd door 
twee nieuwe flats aan weerszijden, die aanzienlijk hoger worden. De ene telt 9 bouwlagen en 
is gepositioneerd aan de westzijde van de hal, de ander van 7 bouwlagen aan de oostzijde. Met 
de generieke ontheffing van 10% op alle getallen in het ontwerp-bestemmingsplan kunnen ze 
nog hoger worden, tot 10 en 8 bouwlagen aan toe. Die buurflats gaan het gebied dus volledig 
domineren. Zou er na de ‘herbouw’ van de hal nog enige referentie zijn aan de industriële 
oorsprong, met de hoogbouw aan weerszijden wordt dit gebouw gereduceerd tot een lang 
appartementencomplex van in zichzelf ook niet geringe hoogte en is de beschreven referentie 
volledig uit beeld verdwenen (voor zover die door de ‘herbouw’ nog aanwezig zou zijn).  
Iets vergelijkbaars doet zich voor bij de timmerloods, die volledig overschaduwd gaat worden 
door de flat van 7 tot 8 bouwlagen. Ook hier verdwijnt de in het ontwerp-bestemmingsplan 
beschreven referentie uit beeld. Bovendien is hier een maximum oppervlakte van 2347 m2 
aangegeven, wat overeenkomt met een footprint van 40 bij 50 meter. Hetzelfde is het geval bij 
het directiekantoor, dat net als de hal ‘herbouwd’ zal worden (zie bovenstaande bemerkingen) 
en wordt overschaduwd door een direct erop aansluitende flat van max. 7 bouwlagen, die met 
de andere twee flats het gebied gaat domineren.  
Dat is echter nog niet alles. De bebouwingscontouren voor de overige bebouwings-
mogelijkheden kenmerken zich door hoogtes van max. 5 bouwlagen. Daarmee is zelfs de 
‘standaardhoogte’ van de woningen hoger dan de timmerloods en het directiekantoor en maar 
1 bouwlaag lager dan de ‘hal’. Deze hoogte geldt ook voor de bebouwing langs de westzijde 
van de Haven, oorspronkelijk onderdeel van de 16e- en 17e-eeuwse vestinggracht, waar die 
zelfs varieert van 5 tot 7 bouwlagen. In het ontwerp-bestemmingsplan is vastgelegd dat er 
enkele verbindingen met het achterliggende terrein komen, waarbij het mogelijk is om die als 
een soort poorten te overbouwen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om aan die zijde een 
volledig bebouwd ‘front’ met enkele gaten op te richten. 
De standaardhoogte van 5 bouwlagen geldt ook voor de bebouwing direct naast het 
gemeentelijke monument Steenweg 2-4 (het voormalige ‘Hotel Tivoli’). Samen met de 
maaiveldverhoging van ruim 2-2½ meter, ongeveer een verdieping, zal ook dit monumentale 
pand van drie bouwlagen volledig overschaduwd worden door de nieuwbouw. In het ontwerp-
bestemmingsplan is geen sprake van noodzakelijke overgangszones.  
Het ontwerp-bestemmingsplan faciliteert op deze manier een zeer intensief bebouwd terrein, 
met een zeer hoge bebouwingsdichtheid. Een dergelijke grootschaligheid is gangbaar in de 
grootstedelijke context van wereldsteden als Amsterdam en Rotterdam, maar totaal contrair 
met de veel extensievere en kleinschaliger aanleg van de stad en gemeente Zaltbommel en 
feitelijk de hele regio. Het zal zich daarom ook hierdoor als een soort ‘Manhattan aan de Waal’, 
als een Fremdkörper manifesteren zonder enige relatie met de omgeving waarin het staat. 
 

                                                 
1 Bij de bouwlagen worden in deze zienswijze niet eventuele kelders gerekend maar wel de 
zolderverdiepingen in eventuele daken. In de berekening is zoals gebruikelijk voor elke verdieping een 
hoogte van 3 meter aangehouden.  



6. Het parkeerterrein op de Havendijk 
In het ontwerp-bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid binnen de bestemming ‘verkeer’ om 
‘bouwwerken geen gebouw zijnde’ op te richten. Een van de functies binnen deze bestemming 
is ‘parkeervoorzieningen’. Deze bepaling maakt het mogelijk om op de Havendijk en langs de 
west- en noordzijde van de Haven dergelijke bouwwerken op te richten, die meestal als 
‘parkeerdekken’ worden aangeduid voor parkeren op twee niveaus. Gezien de grootte van het 
terrein van de Havendijk zou hier eerder sprake zijn van een soort tweelaags ‘parkeergarage’. 
Dit is een uiterst onwenselijke ontwikkeling. Deze oevers zijn van essentieel belang voor de 
relatie tussen het plangebied en de Haven enerzijds en voor het aanzicht van de Haven vanaf 
Bolwerk de Kat en de verkeersroute op de Havendijk.  
Bovendien is de Havendijk een essentiële schakel tussen de vestinggracht (‘Gatje van Opa’) en 
de Haven, die feitelijk een aangepast onderdeel van die vestinggracht is. De oorsprong als 
smalle middeleeuwse stadstoegang, via de Gamerschepoort, is op dit moment nog herkenbaar 
door het dijkkarakter van de Havendijk. Dit gaat verloren door het aanbrengen van een 
parkeerdek, waardoor de visuele afstand tussen beide grachten sterk wordt vergroot en een 
breed terrein (met kiosk) wordt gecreëerd. De ontwikkeling zou juist omgekeerd moeten zijn, 
aangezien de Havendijk en het parkeerterrein onderdeel zijn van het Beschermd stadsgezicht, 
door de fysieke afstand te verkleinen en de gracht en de Haven dichter bij elkaar te brengen. 
De historische samenhang wordt daardoor hersteld. 
 
7. Effecten op het Beschermd Stadsgezicht 
Het ontwerp-bestemmingsplan komt over als een volledig in zichzelf gekeerd plan, dat geen 
enkele rekening houdt met de omgeving. De specificaties oftewel de ruimte die de bepalingen 
in het ontwerp-bestemmingsplan bieden voor de nieuwbouw botsen op zeer veel vlakken met 
de cultuurhistorische waarden van het Beschermd Stadsgezicht (hier gemakshalve vaak 
omschreven als ‘binnenstad’). Om enkele voorbeelden te noemen: 
a. Het nieuwe maaiveld komt aanzienlijk hoger te liggen dan het maaiveld in de binnenstad. Er 
komt dus een raar soort ‘berg’ naast de Haven, de Havendijk en de binnenstad in de 
uiterwaard van de Waal. 
b. De bebouwing in het plangebied op die ‘berg’ wordt aanzienlijk hoger dan de bebouwing in 
de lagergelegen binnenstad, op de Gasthuistoren en de toren van de St.-Maartenskerk na. Dit 
gaat niet alleen op voor de vier flats maar ook voor de ‘standaardhoogte’ van het grootste deel 
van de andere bebouwing. 
c. De bebouwingsdichtheid is aanzienlijk groter dan waar dan ook in de binnenstad. Het 
verstedelijkte karakter van het plangebied is daardoor veel intenser dan van de binnenstad en 
overheersend. 
d. Het plangebied ligt eveneens direct aan de Waal en neemt daarmee direct naast de 
binnenstad een vergelijkbare vooruitgeschoven positie in als de binnenstad. Daardoor wordt 
de bijzondere ligging van de binnenstad ontkracht.  
e. De hoogbouw en intensieve bebouwing van het plangebied schermen de binnenstad aan de 
west- en noordwestzijde af. De oude stad zal vanaf die zijde in het vervolg nauwelijks meer 
opvallen, in sterke tegenstelling met de huidige situatie. 
f. De hoogbouw en intensieve bebouwing steken van alle kanten gezien ver boven de 
binnenstad uit. Ze zullen daardoor in de hele binnenstad zichtbaar zijn, terwijl nu de 
bijzondere situatie bestaat dat er in de binnenstad geen enkele visuele horizonvervuiling van 
flats en andere hoogbouw voorkomt.  



g. De hoogbouw en intensieve bebouwing gaan de skyline van Zaltbommel domineren, vanuit 
welke richting ook gezien, en concurreren met de twee hoogtepunten (de Gasthuistoren en de 
toren van de St.-Maartenskerk) waaraan de stad nu nog zijn herkenbare eigen identiteit aan 
ontleend. De binnenstad verwordt daardoor tot een ‘dwerg’ naast een ‘reus’, wordt volledig 
overschaduwd door de nieuwbouw op het plangebied.   
h. Langs de Haven komt tegenover de binnenstad (Bolwerk de Kat) een confronterende, lange 
en hoge muur van bebouwing, waar juist de randen van het Beschermd Stadsgezicht worden 
gekenmerkt door groen, ruimte en extensieve bebouwing. Ook in zijn huidige vorm is het 
plangebied extensief en is dat de gehele industriële periode geweest. 
i. Door de flat bij de monding van de Haven worden de Haven en de vestinggracht visueel 
afgeknepen van de Waal, terwijl deze relatie in historische zin essentieel is. Bovendien staat 
deze flat veel te dicht bij Bolwerk de Kat, dat daardoor overheerst zal gaan worden.  
j. Langs de Waal, parallel aan de rivier, verrijst volgens dit ontwerp-bestemmingsplan een 
honderden meters lang front van hoogbouw. Dit overschreeuwt niet alleen het aanzienlijk 
bescheidener Waalfront van de binnenstad maar ook de wijde en weidse omgeving van de 
rivier met zijn uiterwaarden.  
 
Dit ‘botsen’ is in het ontwerp-bestemmingsplan benoemd als ‘contrasteren’ (citaat): De 
historische vestingstad vormt op zichzelf een gaaf geheel. De Buitenstad is daaraan 
nevengeschikt en van een ander karakter. … 'dat Buitenstad niet moet gaan lijken op de 
binnenstad'. In de uitwerking is er kennelijk voor gekozen om het contrast zo maximaal 
mogelijk aan te zetten, waarmee het ‘excuus’ is gecreëerd dat het plangebied volledig 
autonoom zonder enige relatie tot het Beschermd Stadsgezicht en zijn omgeving kan worden 
ontwikkeld. Dat blijkt ook uit de opzet van dit ontwerp-bestemmingsplan, waar slechts één 
aanleiding een rol lijkt te spelen voor de bebouwingsdichtheid en de locaties van de 
hoogbouw, namelijk wat voor de project-ontwikkelaar het meest lucratief is. Juist dit negeren 
en deze ontkenning van de cultuurhistorisch zeer waardevolle omgeving staat in schrille 
tegenstelling tot de bedoeling van de aanwijzing tot Rijksbeschermd Stadsgezicht. Dit 
ontwerp-bestemmingsplan maakt een zeer onwenselijke ontwikkeling mogelijk die tot een 
fatale aantasting van het Beschermd Stadsgezicht en van de directe omgeving leidt. Binnen het 
plangebied zelf is het gevolg dat de industriële oorsprong wel met de mond wordt beleden, 
maar het slopen van de industriële relicten daar feitelijk de bodem onderuit slaat.  
  
8. Waterbeheer 
Het feit dat in het plangebied wordt uitgegaan van een verhoging van het maaiveld komt 
tegenstrijdig over met alle ingrepen die de afgelopen tijd aan de Waal (en andere rivieren) 
plaatsvinden om ‘ruimte voor de rivier’ te creëren. Bij Zaltbommel ligt een beruchte 
flessenhals. Al ten behoeve van de aanleg van de spoorbrug rond 1865 is de dijk tussen 
Zaltbommel en Gameren landinwaarts verlegd om problemen bij hoogwater te voorkomen. Bij 
de overstroming in 1861 hadden de inwoners van de Bommelerwaard die kwetsbaarheid nog 
aan den lijve ervaren. Hetzelfde geldt voor 1995, nog maar 25 jaar geleden. Daarna is het 
oorspronkelijke uitgangspunt geformuleerd voor de ontwikkeling van het plangebied, 
namelijk experimenteren hoe buitendijks toch gebouwd zou kunnen worden met 
inachtneming van de waterveiligheid. Gezien de ontwikkelingen aan de overkant bij de haven 
van Haaften is dit oude uitgangspunt voor de waterveiligheid een toekomstbestendiger 
oplossing dan het ophogen van het maaiveld. 
 
 



9. Getallen en 10% vrijstelling 
De in het ontwerp-bestemmingsplan genoemde getallen van het aantal woningen wijken sterk 
van elkaar af. Bovendien bieden de bepalingen in het ontwerp-bestemmingsplan de ruimte om 
bij alle opgenomen getallen 10% af te wijken. Lees: uit te breiden. Dat geldt voor zowel het 
aantal woningen als de lengte, breedte en hoogte van de bebouwing. Daardoor ontstaat erg 
veel ‘extra te benutten ruimte’ waarvan onduidelijk is aan welke eisen moet worden voldaan 
voordat van die vrijstelling gebruik gemaakt mag worden. Ook moet bij elke maat in het 
ontwerp-bestemmingsplan 10% opgeteld worden om de echte maximale maatvoering te 
achterhalen; dat is in deze zienswijze dan ook gedaan.  
 
Tot slot. Dat het nogal onvolkomen gebied van de werf vraagt om er iets mee te doen staat 
buiten kijf. Het is de manier waarop dat in dit ontwerp-bestemmingsplan wordt vormgegeven 
die tot de bovenstaande grote bezwaren leiden. Aan de basis van de herontwikkeling zou een 
in de Bommelse maatschappelijke context samengestelde visie moeten liggen, niet die van een 
project-ontwikkelaar met geheel andere eigen doelen, vóórdat met planvorming wordt 
begonnen. In die visie spelen respectvolle relaties met de ligging in en naast het Beschermd 
Stadsgezicht, in de uiterwaard, langs de rivier, zichtlijnen en andere aspecten de hoofdrol.  
Vanzelfsprekend speelt economische haalbaarheid ook een belangrijke rol. Maar door alleen 
vanuit die gezichtshoek te ontwerpen wordt het kind met het badwater weggegooid. Dit 
ontwerp-bestemmingsplan is daarvoor het bewijs.  
 
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, 
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