
Aan de gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel 

Hogeweg 11  

5301 LB Zaltbommel 

 

Zaltbommel, 15 september 2020 

 

Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9 juli 2020 

(NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-V001) 

 

Geachte raad, 

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

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. 

 

 

1 De bebouwing 

 Bouwvolumes en hoogte 

Het gebruik van volumes en de hoogtes voor de bebouwing zoals aangegeven op de 

schetsontwerpen sluiten niet aan op de bestaande bebouwing in het beschermde historische 

stadsgezicht dat direct grenst aan dit plan.  Vanuit de binnenstad kijk je tegen een hoge gesloten 

bebouwingswand aan. Hierdoor doet de nieuwe bebouwing afbreuk aan het ruimtelijke 

stadsbeeld en de nog vrijwel gave middeleeuwse stadstructuur van de binnenstad Zaltbommel.  

 Schaalverkleining en differentiatie in de gevelontwerpen acht ik noodzakelijk om een goede 

aansluiting te krijgen met het erfgoed. Doorzichten tussen bebouwing op de Waal i.p.v. een 

gesloten gevelpartij zijn eveneens wenselijk om de nieuwe wijk in harmonie op het 

beschermde stadsgezicht aan te laten sluiten. Dit zou tevens het beschermde stadsgezicht 

een meerwaarde geven. Hiermee kan een fout uit het verleden, het plaatsen van de grote 

loods die het uitzicht op de Waal volledig blokkeerde, gecorrigeerd worden. Den hierbij aan 

het recentelijk opnieuw uitgraven van de gracht in Utrecht. 

 Door het aantal woningen te verkleinen en het opnemen in het plan van een uiterwaarde, 

oftewel het gedeeltelijk terugbrengen naar de historische situatie, waar gewandeld en 

gerecreëerd kan worden bouwt men tevens de toeristisch waarde van de stad Zaltbommel 

verder uit, hetgeen economisch perspectief zal bieden voor zowel de stad als ook de 

gemeente. Men kan dit staven met de drukte die heden ten dage op de boulevard waar te 

nemen is als het mooi weer is.  

Tevens brengt men hiermee weer zichtlijnen terug vanuit de vesting stroomopwaarts. 

 

2 Doelgroep 

 De te realiseren woningen hadden een ondergrens van  gepland € 300.000  waarbij een 

unanieme motie van de gemeenteraad € 200.000 als ondergrens heeft vastgelegd wat inmiddels 

ook door de projectontwikkelaar schriftelijk is bevestigd. Deze motie is echter nog niet ingevuld 

door een concrete harde toezegging qua aantallen door de wethouder en de 

projectontwikkelaar.   

 Graag zou ik zien dat van deze toezegging vooraf een hard punt met harde toezeggingen van 

alle betrokken partijen wordt gemaakt waardoor in ieder geval een substantieel deel van de 

te realiseren woningen opgenomen worden in dit lagere segment. 



 Als men onverhoopt toch vast blijft houden aan het grote aantal te realiseren woningen dan 

zou de nieuwe standaard van een mix van sociale huurwoningen,  starterswoningen en een 

gemêleerde opbouw van de duurdere koopwoningen mijn voorkeur hebben. Dit zou meer 

verenigbaar zijn met de hedendaagse opvattingen voor wat betreft een gewenste 

samenstelling van de bewoners. Het tegengaan van ruimtelijke concentratie van hoge-

inkomensgroepen is tevens een aandachtspunt van beleid van de overheid. 

 

3 Aansluiting op beschermd stadsgezicht middeleeuwse binnenstad 

 Zoals onder punt 1 reeds aangegeven leunt het beschermd stadsgezicht ook op zijn direct 

aanpalende omgeving. Dit punt en de borging dat overheden zich hier ook aan dienen te houden 

is dan ook opgenomen in twee uitspraken van de Raad van State.  

Uitspraken van deze Raad zijn het meest relevant en interessant omdat deze bindend zijn. Er is 

immers geen beroep meer mogelijk. Dus terug naar de basics, te weten Zaltbommel is een oude 

vestingstad aan de Waal waar ten behoeve van de handel schepen ook door middel van een 

dubbele ophaalbrug van het type zoals nu nog te zien is bij de oude haven in het centrum van 

Heusden in een klein gedeelte van de stadsgracht konden komen. Zie 0nder andere de kaart van 

J. Blaeu uit 1649. 

 

 
 

 
 

De Raad van State heeft aangaande dit onderwerp reeds meerdere uitspraken gedaan waaruit 
blijkt dat ook bebouwing die zich niet in het beschermde stads- of dorpsgezicht bevindt geen af-
breuk mag doen aan dit stadsgezicht. 
Omliggende omgeving is mede bepalend voor handhaving beschermd stadsgezicht dus van in-
vloed op ervaring van het beschermde stadsgezicht. 
 



Alle in en outs betreffende beschermd stads-of dorpsgezicht, zoals de Raad van Staten deze ziet, 
worden gedetailleerd beschreven op de website Erfgoedruimte.nl  
De reikwijdte van de bescherming wordt expliciet toegelicht op pagina 4.  
Zie url https://erfgoedenruimte.nl/sites/default/files/attachments/Hoofdlijn%20jurispruden-
tie%20Beschermde%20Gezichten%20en%20gebouwde%20monumenten%203.pdf 
 
De jurisprudentie aangaande dit onderwerp is te vinden in 'Jurisprudentie op het gebied van erf-
goed en ruimte'  op de site van de raad van Staten.  
Zie url https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/jurisprudentie-op-
het-gebied-van-erfgoed-en-ruimte en klik op: Download 'Jurisprudentie op het gebied van erf-
goed en ruimte' 
Een overduidelijk voorbeeld uit de hierin opgenomen jurisprudentie is zaak 201012560/1/R2;  
zie hiervoor pagina 35. Dit betreft een beroep dat was ingediend met betrekking tot het afwijzen 
van een aanvraag voor nieuwbouw van twee woningen in de Beusichem, gemeente Buren. Het 
beroep is om bovenstaande redenen door de raad verworpen.  
 
 Graag zou ik dan ook zien dat gemeente Zaltbommel zich in deze ook voegt naar de 

uitspraken van de Raad van Staten. 

 
4 Vervuiling bouwgrond 

 Uit onderzoek is gebleken dat de grond van het bouwperceel vervuiling bevat. Dit doorloopt het 
hele scala van schoon tot zwaar vervuild. De huidige plannen omvatten het afdekken van deze 
grond waarna er een laag schone grond op gestort gaat worden. 
 
 Bij deze verzoek ik u vriendelijk af te zien van deze werkwijze en de vervuilde grond in zijn 

geheel af te graven en af te voeren. De Gemeente Zaltbommel maakt veelvuldig gebruik van 
uitingen om aan te geven hoe duurzaam zij is.  Ik kan dan ook niet begrijpen en bevatten dat 
men het risico wil nemen dat in de toekomst de beschermlaag beschadigd zal worden en de 
vervuiling alsnog in het milieu terecht zal komen. Nadat er nieuwbouw wordt opgericht krij-
gen we geen kans meer om dit in zijn totaliteit op te ruimen zoals goed rentmeesterschap 
betaamt. We zadelen toekomstige generaties met dit probleem op enkel en alleen om de 
bouwkosten te drukken met minachting voor de volksgezondheid.   

   
Op basis van de bovenstaande argumenten maak 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, 
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