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1.

Inleiding

In overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp
bestemmingsplan Rond de Bonkelaar na publicatie in Het Kompas en de Staatscourant vanaf 11
mei 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in het gemeentekantoor van de gemeente
Sliedrecht. In deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gekregen een zienswijze in te dienen op
het ontwerp bestemmingsplan.
Zienswijzen
Er is 1 schriftelijke zienswijze ingediend. In hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van de
ontvangen zienswijze en is deze zienswijze van gemeentelijk commentaar voorzien. Tevens is
aangegeven of de zienswijze leidt tot aanpassingen van het ontwerp bestemmingsplan.
Ontvankelijkheid
De zienswijze is binnen de termijn door de gemeente ontvangen en van een ondertekening
voorzien. De zienswijze is daarmee ontvankelijk.
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2.

Zienswijze

In dit hoofdstuk is de ontvangen zienswijze samengevat en beantwoord.

1.

Reclamant 1

Samenvatting
1. Gevreesd wordt dat de brede en hoge bebouwing het geluid van het huidige verkeer zal
versterken. De gevel van de appartementen zal als klankbord gaan fungeren.
2. Er vindt een aantasting van de privésfeer plaats, mede doordat vanaf de balkons van de
appartementen sprake zal zijn van inkijk in de woning van reclamant.
3. Er zal sprake zijn van overlast door het parkeren van auto’s.
4. Er zal sprake zijn van verlies van uitzicht vanuit de woning van reclamant. Het nieuw
te bouwen pand wordt te hoog en te breed voor de locatie. Er wordt naast de Rabobank
nog een groot gebouw toegevoegd. Dit zorgt voor een opgesloten gevoel.
Beantwoording
1. Zoals ook in het commentaar op de inspraakreactie van reclamant aangegeven, brengt de
realisatie van het nieuwe gebouw slechts een marginale toename van de verkeersintensiteit
van 0,4% met zich mee. Een hogere geluidbelasting op de gevel van de woning van
reclamant is dan ook niet te verwachten. Bovendien geldt voor dit plan geen reconstructie
in het kader van de Wet geluidhinder, waardoor de bestaande geluidbelasting op de gevel
van reclamant niet onderzocht behoeft te worden.
2. Zoals ook in het commentaar op de inspraakreactie van reclamant aangegeven, onderkent
de gemeente dat er wat betreft de woning van reclamant in zekere mate sprake is van
aantasting van de privacy als gevolg van de balkons van het nieuwe
appartementencomplex. De gemeente is echter van mening dat dit slechts in lichte mate het
geval zal zijn en acht dit, mede gelet op de mogelijkheden die het huidige
bestemmingsplan al biedt, aanvaardbaar. De gemeente overweegt daarbij dat het
plangebied in het huidige bestemmingsplan Rond de Bonkelaar een maatschappelijke
bestemming heeft. Op basis van deze bestemming mogen op de plaats waar straks het
appartementencomplex zal worden gerealiseerd overheidsvoorzieningen,
welzijnsvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, religieuze voorzieningen, voorzieningen
op het gebied van cultuur en volksgezondheid en horecavoorzieningen worden gevestigd.
In het nieuwe bestemmingsplan heeft het plangebied een woonbestemming boven
commerciële ruimten op de begane grond en wordt de horecafunctie beperkt tot maximaal
250m². Ook een gebouw met een maatschappelijke bestemming zal door vele personen
wordt bezocht en ook op tijdstippen die liggen buiten werktijden.
3. Verreweg het grootste deel van de bewoners van het appartementencomplex zal parkeren
in de parkeerkelder die onder het pand wordt aangelegd. Hier zijn 101 privéparkeerplaatsen
voorzien. Voor het gehele complex geldt dat voldaan moet worden aan de normen van de
Nota Parkeerbeleid van de gemeente Sliedrecht. Hiermee wordt gegarandeerd dat er
voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd voor de woningen en functies in het gebouw
alsmede voor bezoekers van het complex. De parkeerdruk neemt daarmee niet toe.
4. De gemeente onderkent dat er feitelijk gezien sprake zal zijn van verlies aan uitzicht.
Bepalend is echter dat al in de huidige planologische situatie bebouwing met een
goothoogte van 7 meter en een bouwhoogte van 15 meter is toegestaan en dat ook op basis
van het nu geldende bestemmingsplan al de mogelijkheid aanwezig is om verder richting
het Bonkelaarplein te bouwen. In de nieuwe situatie zal een appartementencomplex worden
gerealiseerd bestaande uit 5 bouwlagen (fase I) en 4 bouwlagen (fase II, aan de zijde van
de Stationsweg). De bouwhoogte zal daardoor niet veel hoger worden dan nu al is
toegestaan en het gebouw wordt niet breder dan nu al mogelijk is. Het uitzichtverlies zal
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daardoor slechts gering zijn. De gemeente acht deze beperkte wijziging ten opzichte van de
huidige planologische situatie aanvaardbaar.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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