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Betreft Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan "Buitenstad Zaltbommel

Geacht College,

Cliënte, De Hoge Dennen Holding B.V. (DHD), gevestigd te Laren (NH) aan de Slangenweg 30 
(1251 RV), kiest in deze zaak woonplaats op het kantooradres van AIM Advocaten B.V. te 
Amsterdam aan de Sarphatistraat 370 (1018 GW), van welk kantoor ondergetekende in deze 
zaak als advocaat/gemachtigde optreedt.

Namens DHD wordt met deze brief een zienswijze ingediend tegen het voorontwerp 
bestemmingsplan "Buitenstad Zaltbommel" (Voorontwerp). Zoals blijkt uit de als bijlage 1 
aangehechte bekendmaking in het Gemeenteblad, ligt het Voorontwerp ter inzage van 23 juli 
tot en met 16 september 2020. Deze zienswijze wordt thans derhalve tijdig ingediend.

1 INLEIDING
DHD is eigenaar van enkele kadastrale percelen aan de Steenweg te Zaltbommel, die 
liggen binnen het plangebied van het Voorontwerp, zodat DHD belanghebbende hierbij

1.1

IS.

2.1 Op de percelen van DHD bevindt zich een winkelcentrum met twee supermarkten, een 
Gall & Gall en een piek up point ten behoeve van één van de supermarkten.
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Het winkelcentrum is recent uitgebreid. Hiervoor is op 25 oktober 2017 door uw Coilege 
aan DHD een - inmiddels onherroepelijke - omgevingsvergunning. Aangehecht als 
bijlage 2 is de bij de vergunning behorende (revisie)tekening van de begane grond.

2.2

2 GRONDEN
DHD constateert dat in het Voorontwerp de bestaande bebouwing en het bestaande 
gebruik niet volledig conform de bestaande - legale - situatie zijn vastgelegd. DHD gaat 
er van uit dat dit niet de bedoeling is geweest, nu uit de plantoelichting niet blijkt dat is 
beoogd bestaande bouwwerken en bestaand gebruik weg te bestemmen.

3.1

Hierna worden de afwijkingen ten opzichte van de bestaande situatie afzonderiijk 
besproken.

3.2

Bouwvlak winkelcentrum te klein
Hieronder is links weergegeven het relevante deel van de verbeelding bij het 
Voorontwerp, met oplichtend de aanduiding van het "bouwvlak" ter plaatse van het 
winkelcentrum. Hieronder rechts is weergegeven de vergunningstekening van de nieuwe 
situatie van de begane grond van het winkelcentrum.

3.3
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Zoals blijkt uit bovenstaande afbeeldingen, valt het bouwvlak niet samen met de 
buitengevels van het winkelcentrum. De zuidoost hoek van het bestaande en vergunde 
winkelcentrum (op de afbeelding hierboven geel omcirkeld) ligt - ten onrechte - buiten 
het bouwvlak.

3.4

DHD verzoekt uw College om op de verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan de 
bouwgrenzen alsnog langs de buitengevels van het vergunde en gerealiseerde 
winkelcentrum te leggen.

3.5
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Maximum bouwhoogte winkelcentrum te laag
Ter plaatse van het (te kleine) "bouwvlak" bij het winkelcentrum geldt volgens het 
Voorontwerp een maximale bouwhoogte van 9 meterT Volgens de meetvoorschriften 
moet de bouwhoogte van een bouwwerk worden gemeten vanaf het peil tot aan het 
hoogste punt van een gebouw (...), met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, 
zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen.^

3.6

Het hoogste punt van het winkelcentrum is 13,40 meter hoog. Dit betreft de bovenkant 
van de zogenoemde "spaceframes", zie onderstaande afbeelding, die DHD heeft 
gerealiseerd na opmerkingen vanuit de omgeving en in overleg met de gemeente.

3.7

3.8 Vooralsnog gaat DHD er van uit dat de "spaceframes" niet met schoorstenen en 
antennes gelijk zijn te stellen. De in het Voorontwerp vastgelegde maximum 
bouwhoogte is dan ook te laag.

DHD verzoekt uw College om de aanduiding van de maximum bouwhoogte op de 
verbeelding ter plaatse van het winkelcentrum te verhogen tot 13,50 meter, dan wel 
het meetvoorschrift met betrekking tot de maximum bouwhoogte zo aan te passen dat 
voor eenieder duidelijk is dat de "spaceframes" bij het bepalen van de bouwhoogte 
buiten beschouwing worden gelaten.

3.9

Bouwvlak bestaand trafohuis ontbreekt
3.10 Op de percelen van DHD is al sinds jaar en dag een losstaand trafohuis aanwezig. In dit 

gebouw staat op dit moment de transformator ten behoeve van de twee supermarkt en 
het parkeerterrein. Zoals blijkt uit onderstaande afbeelding, waarop het gebouw geel is 
omcirkeld, ontbreekt ter plaatse van dit gebouw een bouwvlak.

* Art. 4.2.1, sub b planregels Voorontwerp in samenhang met de aanduiding op de verbeeiding. 
^ Art. 2.3 planregels Voorontwerp.
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3.11 Nu in artikel 4.2.1, sub a van de planregels bij het Voorontwerp is opgenomen dat 
gebouwen alleen ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" mogen worden opgericht, 
had deze aanduiding op de verbeelding ter plaatse van het trafohuis niet mogen 
ontbreken.

3.12 DHD verzoekt uw College om op de verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan alsnog 
ter plaatse van het trafohuis de aanduiding "bouwvlak" op te nemen.

Gebruik bestaande dagwinkel niet positief bestemd
3.13 Het winkelcentrum heeft in het Voorontwerp de enkelbestemming "Detailhandel"

gekregen. Voor zover relevant, staat in de bijbehorende planregels dat gronden met 
deze bestemming zijn bestemd voor supermarkten,^ waarbij in de specifieke 
gebruiksregels is opgenomen dat meer dan twee supermarkten niet zijn toegestaan.

3.14 Zoals hierboven al toegelicht, is in het winkelcentrum behalve de twee supermarkten 
ook een dagwinkel gevestigd in de vorm van een Gall en Gall. De aanwezigheid van een 
dagwinkel in het winkelcentrum blijkt ook uit de bij de omgevingsvergunning behorende 
tekening van de nieuwe situatie van de begane grond. Het bestaande, legale gebruik 
van deze dagwinkel is in het Voorontwerp dan ook ten onrechte niet positief bestemd.

^ Art. 4.1, aanhef en onder a planregels Voorontwerp.
^ Art. 4.3.1, aanhef en onder c planregels Voorontwerp.
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3.15 DHD verzoekt uw College om in de planregels bij het ontwerpbestemmingsplan de 
bestaande legale dagwinkel alsnog positief te bestemmen door in de 
bestemmingsomschrijving bij de enkelbestemming "Detailhandel" naast supermarkten 
ook (algemeen) detailhandel toe te staan.

Positieve bestemming parkeerterrein bij winkelcentrum
3.16 Het valt DHD op dat een gedeelte van haar percelen niet is bestemd als "Detailhandel", 

maar als "Gemengd". Dit betreft een gedeelte van het bij het winkelcentrum behorende 
parkeerterrein, dat oplicht op onderstaande afbeelding.
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DHD stelt vast dat in de planregels bij de bestemming "Gemengd" is vastgelegd dat 
deze gronden mede zijn bestemd voor "detailhandel met inbegrip van functie- 
ondersteunende horeca".^ Daarbij is in de specifieke gebruiksregels bepaald dat een 
totaal maximum bvo van 650 m^ geldt voor detailhandel.^ Gronden met deze 
bestemming zijn verder mede bestemd voor "aan de hoofdfunctie ondergeschikte 
functies zoals parkeervoorzieningen (...)".^

3.17

DHD verzoekt uw College te bevestigen dat deze planregeling voor de bestemming 
Gemengd" het bestaande gebruik als parkeerterrein ten behoeve van het

3.18
\\

5 Art. 5.1, aanhef en onder g planregels Voorontwerp.
® Art. 5.3.1, aanhef en onder a planregels Voorontwerp. 
^ Art. 5.1, aanhef en onder h planregels Voorontwerp.
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winkelcentrum op gronden met een andere bestemming ("Detailhandel") zonder meer 
toestaat, dan wel verzoekt DHD dit bestaande gebruik in de planregels alsnog expliciet 
positief te bestemmen.

3 CONCLUSIE
4.1 Gelet op het vorenstaande, verzoekt DHD uw College om rekening te houden met deze 

zienswijze en in het ontwerpbestemmingsplan de wijzigingen ten opzichte van het 
Voorontwerp te verwerken zoals hierboven in de punten 3.5, 3.9, 3.12, 3.15 en 3.18 
zijn verzocht.

Met vri'

Aike Kamphuis
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OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN:

Bekendmaking in het Gemeenteblad
Tekening nieuwe situatie begane grond behorende bij omgevingsvergunning d.d. 
25 oktober 2017

1.
2.
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GEMEENTEBLAD Nr. 188653
22 juli

2020ZjilbOfnrn«l

Officiële uitgave van de gemeente Zaltbommel

Voorontwerpbestemmingsplan Buitenstad Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden 
voor de gronden aan de Gamerschedijk 2 (Buitenstad) in Zaltbommel. Dit doen we op basis van artikel 
1.3.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. Wij hebben hiervoor een voorontwerpbestemmingsplan 
opgesteld. Dit plan maakt het mogelijk om de voormalige scheepswerf ten westen van de binnenstad 
te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- werk- en verblijfsgebied. De locatie ligt aan de Gamerschedijk 
2 in Zaltbommel.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitenstad Zaltbommel ligt met bijbehorende documenten van 
donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 16 september 2020 voor iedereen ter inzage. De stukken 
bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / 
bestemmingsplannen. Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken 
op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 
0418 ofomgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze (opmerkingen) aan het college van burgemeester en 
wethouders duidelijk maken. Wij ontvangen dit het graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren. Elek
tronisch: info@zaltbommel.nl. Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. In de zienswijze neemt 
u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, 
datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze. Ook houden wij in de in- 
spraakperiode een inloopavond. Deze avond houden wij op dinsdag 25 augustus 2020 van 16.30 tot 
19.30 uur op het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 in Zaltbommel. Tijdens deze avond worden de 
plannen getoond. U kunt hier nadere informatie krijgen en er is gelegenheid om vragen te stellen.

In verband met onze corona-maatregelen vragen wij u om u aan te melden voor de inloopavond. U 
kunt hiervoor een e-mail te sturen naar Jennie Rooijens (jrooijens@zaltbommel.nl) o.v.v. "Inloopavond 
Buitenstad."

Het identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is NL.IMR0.0297.ZBMBP20190018- 
VO01.

Vragen? Neemt u dan contact met de projectmanager van de Buitenstad.

Gemeenteblad 2020 nr. 188653 22 juli 20201



AIM ADVOCATEN
VASTGOEDRECHT

BIJLAGE 2



Tr

m

MAATVOERING IN HET WERK 
TE CONTROLEREN

FASE:
Ultvoeiing

OPDRACHTGEVER;

DEHOGEDENNEN

0655

l>-12

Uj retail i(ie

IMISBUILDI



p AANGETEKENDE BRIEF NL
^ NL Frankering betaald €8.8 

74 gr.

D
PostNL

166122 16-09-2020 15:38

NL

5300DA 100023SRPKS394883402

BveB - Msd - Zbm
jKopieAid./cluster

!

17 SEP 2020

Zaaknr. / Oocumentnr


