R.T.G. - Ruimte
Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte II
1 juni 2010; aanvang 21.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: de heer Veldhuizen
Leden Rtg: de heren Migchelbrink, Navis, Rots, Meerdink,Diersen en Bulsink en
mevrouw Oort-Löwenthal.
Namens het college: wethouder Kok en de heer Uko Post (afdeling Omgeving)

Afwezig:

1.

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan
Hogestraat 111.

Medesprekers:
Dhr. A. Grotenhuys T2 Projecten en Advies namens dhr.
J. Vaanholt;
Dhr. H. Peterkamp Hogestraat 109;
Mevr. S. Grotenhuis Hogestraat 107;
Dhr. J. Nijensteen Hogestraat 118 ;
Dhr. C. Piek Hogestraat 105;
Dhr. Stoltenborg namens de St. Natuur en Milieu Aalten
Dhr. Peterkamp geeft een reactie op de zienswijzen. Hij is
zeer verbaasd dat alle argumenten door het college van
tafel worden geveegd. Hij geeft een aantal voorbeeld.
Privacy, hoogte van het gebouw, geluidsoverlast etc.
Mevrouw Grotenhuis sluit zich aan vorige sprekers. Zij is
bovendien bang dat er veel auto’s voor hun deur zullen
worden geparkeerd.
Dhr. Nijenhuis is het ook eens met voorgaande sprekers.
Hij geeft aan dat de bebouwing vele malen hoger zal
worden dan nu het geval is.
Dhr. Piek geeft aan dat hij geen bericht heeft gehad
betreffende de ingediende zienswijze. Het artikel in de
krant lijkt op een dreigement van B&W op handhaving van
de bestemming.
Dhr. Stoltenborg gaat in op het maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Waren blijven de mensen? Er
ontstaat een grote flessenhals. Grondexploitatie geeft de
mogelijkheid tot verevening. Hij ziet hier niets van terug.
Het is geen duurzaam plan. Geluidsoverlast lijdt tot stress.
Er is geen balans in dit plan. Hij geeft een toelichting op
de ingediende zienswijzen.
De bijdrage van dhr. Grotenhuys namens dhr. J. Vaanholt
is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Vragen aan medesprekers.
Vraag: Vanaf welk moment bent u betrokken bij dit plan?

Antwoord: We hebben zelf aan de
bel getrokken bij de gemeente. 5
jaar geleden heeft dhr. Vaanholt ons

Vraag: U bent niet voor 25 woningen; waar bent u dan wel
voor?

Vraag: Hoe ver kun je binnen een kern gaan voor privacy
en woongenot? Is dat 40 meter, 50 meter?

Vraag: Welk plan heeft de welstandscommissie
goedgekeurd?
Vraag: U bent wel voor aanpassing van de locatie?
Vraag: Is er gekeken naar het type bebouwing. Zodat
tegemoet gekomen kan worden aan de privacy van de
bewoners.
Vraag: Hoeveel woningen komen er nu?

Vraag: Als dit plan doorgaat blijft Vaanholt dan in Aalten?
Vragen aan het college.
Vraag: De heer Piek heeft niets ontvangen van de
gemeente.
Vraag: Zijn er voor deze bedrijfsverplaatsing middelen
vanuit de provincie aangevraagd?

Vraag: RTG- lid wil dit uitgezocht hebben.
Vraag: Wat zijn de mogelijkheden om de bouwmassa aan
te passen.
Vraag: Is het niet verstandig dit plan terug te nemen en
eerst de zienswijzen te beantwoorden?

Vraag: Bij behandeling in volgende RTG advies van de
Welstandscommissie bijvoegen.

Vraag: Dat wat nu gepresenteerd wordt is dat het
definitieve stuk?

een maquette laten zien. Echt
overleg is er pas de laatste
maanden.
Antwoord: Wij zijn voor minder
woningen. We hebben het gevoel
dat het belang van de buurt niet
wordt meegenomen.
Antwoord: Privacy is subjectief. Nu
geen inkijk en geluidsoverlast. Dit
mag zo blijven. Bij de
welstandscommissie werd gezegd
dat dit bouwsel veel te zwaar is voor
dit kleine stukje grond.
Antwoord: Er wordt door T2
Projecten en Advies een rekening
getoond.
Antwoord: Ja, echter een kippenhok
is ook al een verbetering.
Antwoord: Ja, de balkons aan de
Hogestraat zijn verwijdert.
Antwoord: Dit is nog identiek zoals
beschreven. 25 wooneenheden en
34 parkeerplaatsen.
Antwoord: Dit is wel de planning.
Antwoord: Het is fout gelopen. Door
een misverstand is dit niet correct
gegaan. Dit is absoluut een omissie.
Antwoord: Wethouder heeft het
antwoord niet direct paraat. Het staat
los van dit bestemmingsplan. Wat
voorligt, is het vaststellen van het
bestemmingsplan.Het is niet
gebruikelijk dat de provincie
meefinanciert.
Antwoord: Vanuit stedenbouwkundig
inzicht zou dit hier kunnen.
Antwoord: De zienswijzen zijn
beantwoord. Ze zijn echter niet bij
alle bezwaarmakers terecht
gekomen.
De wethouder zegt dat hij er geen
moeite mee heeft het voorstel terug
te nemen en in de volgende RTG
nogmaals te behandelen. We
moeten zorgen voor een zorgvuldig
proces. Een ieder moet goed
voorbereid kunnen reageren. Voor
termijnen heeft dit geen
consequenties.
Antwoord: De wethouder zegt alle
informatie toe. Het moet wel helder
zijn dat het voorstel niet wijzigt.
Welstand is het gevolg van het
vaststellen van een planologische
maatregel.
Antwoord: Dit welstandsadvies ligt
nu voor. Komt er een andere
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Vraag: Op welke wijze is rekening gehouden met
duurzaamheid in dit plan? De Ringweg ligt er aan.
Wanneer wordt geluid gereduceerd asfalt neergelegd?.

Vraag: Is er nu wel of geen ernstige
bodemverontreiniging. Wie is hier het bevoegd gezag?

Vraag: Omwonenden kunnen geen bezwaar maken tegen
geluidswaarden. Alleen bewoners. Die zijn er nog niet.
Hoe kan een dergelijke regel in een dergelijk plan staan.
Vraag: Hoe verhoudt zich dit plan tot de woonvisie. Met de
kennis van nu, zou dit dan ook mogelijk zijn?
Vraag: Gemeente is verplicht om te beoordelen of er
sprake is van een behoorlijk leefklimaat. Daar hoort toch
ook geluid bij?

Vraag: Kunt u de garantie geven wanneer er nieuwbouw
komt?

vaststelling van het
bestemmingsplan dan kan er altijd
nog een ander bouwplan komen.
Juridisch is dit mogelijk. U stelt de
planologische maatregel vast. Geen
bouwplan.
Antwoord: Binnen enkele weken
gaat men met de aanpassingen van
de weg beginnen.
Bestemmingsplannen regelen geen
duurzaamheid. We proberen ruimte
te scheppen ten opzichte van de
boven Slinge. Er komt een buffer
van 10 meter.
Antwoord: Er zijn een aantal
vervuilingen. De provincie is het
bevoegd gezag.
Er is een geactualiseerd
bodemonderzoek van 2008. Er zijn
verschillende locaties met
verschillende vervuilingen. We zullen
hierover nog een toelichting geven.
Antwoord: Je kunt alleen bezwaar
maken tegen geluidswaarden als je
belanghebbende bent. Wij hebben
dit niet bepaald dit is jurisprudentie.
Antwoord: Dit is een traject uit het
verleden dat we willen afronden. Het
is genoemd in de woonvisie.
Antwoord: Volgens de normen van
geluidswaarden voldoet dit plan niet.
Het college heeft ontheffing
verleend. Het voldoet aan de
voorkeursgrenswaarden.
Antwoord: Er kan geen garantie
gegeven worden. Het
bestemmingsplan geeft aan wat
mogelijk is. Er is geen dwangmiddel
om te verplichten te starten.

Dhr. Peterkamp nodigt de RTG-leden uit eens ter plekke
te komen kijken.
Conclusie: Voorstel zal de volgende RTG weer worden
geagendeerd. Het welstandsadvies zal bijgevoegd
worden. Betrokkenen zullen naar behoren worden
geïnformeerd.
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