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1.

Inleiding

In dit document wordt verslag gedaan van de ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
'Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat'. Het ontwerpbestemmingsplan
heeft van 9 augustus 2013 tot en met 19 september 2013 voor eenieder ter inzage gelegen op het
gemeentehuis van Neerijnen. Eveneens was het plan te raadplegen op de website van de gemeente
en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Er zijn twee zienswijzen ingediend waaronder één gezamenlijke zienswijze van diverse bewoners van
de Dutry Van Haeftenstraat.
In het volgende hoofdstuk zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen zijn als
bijlage toegevoegd.
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2.

Overzicht reclamanten

In onderstaand overzicht worden de reclamanten vermeld die een (gezamenlijke) zienswijze hebben ingediend.

Inspraak
Nr
1

2

Naam
C.H. Warrink, Dutry van Haeftenstraat 18, 41 75 EL Haaften,
mede namens de bewoners van Dutry van Haeftenstraat 10, 12 , 14, 16, 20, 22, 24, en 28 te
Haaften
A. Bambacht, Dutry van Haeftenstraat 29, 4175 EK Haaften
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3.

Zienswijzen

Nr.

Inspreker

Reactie

Antwoord

Doorwerking

1.

C.H. Warrink mede
namens diverse
bewoners Dutry van
Haeftenstraat

Reclamanten zijn van mening dat te weinig
aandacht is besteed aan de belangen en het
woongenot van omwonenden.

Het bouwplan voor het appartementencomplex
aan de Schoolstraat voorziet deels in 2 bouwlagen
met een kap en deels in 3 bouwlagen met een plat
dak. De gevel met 2 bouwlagen plus kap (met een
goothoogte van circa 7 meter en nokhoogte van
maximaal 12,5 meter) is voorzien aan de zijde van
de Schoolstraat en aan de oostzijde van het
bouwplan. De gevel met 3 bouwlagen (met een
bouwhoogte van maximaal 10 meter) is
georiënteerd op het binnenterrein. Het gebouw is,
voor wat betreft de voor en zijkant met 2
bouwlagen plus kap qua schaal en bouwhoogte te
relateren aan een reguliere (nieuwbouw) tweeonder-één kap-woning. Hiermee is aansluiting
gezocht bij de dorpse maat van Haaften.
In het voorontwerpbestemmingsplan was in de
regels uitsluitend een bouwhoogte van maximaal
12,5 meter opgenomen. Hierdoor zou er een
'blokkendoos' met een hoogte van 12,5 meter
kunnen worden gebouwd. Om de reclamanten
tegemoet te komen en het bouwplan concreter
vast te leggen, is in de regels bij het
ontwerpbestemmingsplan een maximale
goothoogte van 10 meter toegevoegd.

Geen planaanpassing.

Het bouwplan voor het appartementencomplex is
juist zo vormgegeven en gesitueerd om de
nadelige effecten zoveel mogelijk te beperken.

Nr.

Inspreker

Reactie

Antwoord
Buiten het officiële inspraaktraject is ook contact
geweest tussen initiatiefnemer en
belanghebbenden, waarbij de plannen nader zijn
toegelicht. Hiermee is dus meer dan in voldoende
mate voldaan aan de wettelijke vereisten van het
informeren van belanghebbenden.

Doorwerking

De situering van de noord-zuid vleugel aan de
oostzijde van het perceel aan de Schoolstraat
met de bestemming Woongebied-2 impliceert
volgens reclamanten dat de toegang tot het
parkeerterrein op circa 1 meter van de
bestaande perceelsgrenzen noodzakelijk is. Er
is daardoor geen ruimte voor groen en
waterberging. Op dit moment hebben de
omwonenden al wateroverlast in tuinen en
bergingen na extreme neerslag.
Situering van deze vleugel aan de westzijde van
het perceel biedt daarentegen, volgens
reclamanten, wel de mogelijkheid tot groen en
waterberging, omdat op die plaats geen
autoverkeer hoeft plaats te vinden.

De situering van het complex is zo gekozen dat de
effecten op de omgeving zo beperkt mogelijk
blijven.
De benodigde waterberging wordt in het plan
ingepast. Ruimte hiervoor is bijvoorbeeld te vinden
centraal in het plan en aan de zijde van de
Schoolstraat. Er wordt in ieder geval voor gezorgd
dat het water niet kan afvloeien richting de
percelen van reclamanten. De exacte uitwerking
vindt plaats in de uitvoeringsfase. In deze fase
dient het watervergunningtraject te worden
doorlopen. Waterschap Rivierenland is hiervoor
de vergunning verlenende instantie.
Waterschap Rivierenland is ook betrokken bij de
voorbereidingsfase. Zij heeft een positief
wateradvies uitgebracht.

Geen planaanpassing.

Vanwege de ruimtelijke kwaliteit wordt bij de
uitwerking van het ontwerp tevens rekening
gehouden met een groene afscherming tussen de
percelen aan de Dutry van Haeftenstraat en het
perceel van het appartemencomplex.

Nr.

Inspreker

Reactie

Antwoord

Doorwerking

2.

A. Bambacht

Reclamant maakt bezwaar tegen het plan voor
wat betreft het perceel aan de Dutry van
Haeftenstraat. Het is nog niet duidelijk wat de
uiteindelijke verkaveling zal zijn. Reclamant is
van mening dat de waarde van zijn woning zal
dalen.

In de regels bij het plan zijn voorwaarden
opgenomen voor de uitwerking van de plannen,
zoals het aantal woningen, de goot- en
bouwhoogte en de afstand tot de zijdelingse
perceelsgrenzen. Hiermee wordt inzicht geboden
in de verdere uitwerking en de
stedenbouwkundige kwaliteit gewaarborgd.
In het kader van de omgevingsvergunning wordt
iedereen nogmaals in de gelegenheid gesteld een
reactie in te dienen. Direct belanghebbenden
zullen in het gehele traject op de hoogte
gehouden worden van de vorderingen.

Geen planaanpassing.

Een verzoek tot planschadevergoeding kan
worden ingediend en behandeld na het
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.
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