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ZIENSWIJZENVERSLAG 
 
1 Inleiding 
 
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Lengel, Trambaan’ heeft met ingang van 17 december 2009 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter inzagenlegging is een ieder de 
gelegenheid geboden om zienswijzen omtrent het ontwerpplan bij uw raad kenbaar te maken. 
Hiervan is door verschillende personen gebruik gemaakt. In het voorliggend verslag wordt 
ingegaan op de ingediende zienswijzen, welke zijn voorzien van een gemeentelijke reactie. De 
ingediende zienswijzen zijn hierbij samengevat weergegeven.  
 
2 Zienswijzen 
 
2.1   Samenvatting  
a. Reclamanten hebben allen vrij uitzicht op een mooi open veld. Zij wonen aan de rand 

daarvan. Het ontwerpbestemmingsplan zal er toe lelden dat dit veld wordt volgepropt met 
39 woningen; dat is nog weer 3 woningen meer dan in het vrijstellingsbesluit waarover een 
procedure bij de Rechtbank Zutphen (kenmerk 09/858) loopt. De bebouwing met de 
begeleidende bestemmingen zal leiden tot vermindering van het uitzicht en tot overlast, 
onder andere in de vorm van parkeerproblemen en verkeershinder. Door de beoogde 
bebouwingsplannen zal het dorp Lengel worden aangetast en daarmee raken de 
leefomstandigheden van zijn huidige bewoners, met name van mijn reclamanten, 
aanzienlijk verslechterd.  

b. Reclamanten achten het onzorgvuldig dat thans een bestemmingsplanprocedure in gang 
wordt gezet, terwijl over het grootste deel van de voorziene bebouwing nog een procedure 
bij de Rechtbank Zutphen loopt.  
Er is geen wettelijke plicht aan te wijzen om verleende vrijstellingen onder de oude WRO 
aanstonds in een bestemmingsplan vast te leggen. Reclamanten kunnen zich niet aan de 
indruk onttrekken dat uw gemeentebestuur - met reclamanten - tot de conclusie is 
gekomen dat de vrijstelling niet paste in de provinciale vrijstellingslijst, omdat het 
plangebied ligt in Waardevol landschap in de zin van het Streekplan Gelderland 2005. Als 
zij de kennisgeving van het onderhavige ontwerpbestemmingsplan per ongeluk niet hadden 
gezien, zou het onderhavige project doorgang hebben kunnen vinden onafhankelijk van de 
uitslag van de rechtbankprocedure. Uw gemeentebestuur maakt zich daarom schuldig aan 
détournement de pouvoir en overtreedt het fairplaybeginsel. 

c. Het plangebied is gesitueerd in Waardevol landschap in de zin van het Streekplan 
 Gelderland 2005 ("Streekplan"). In de genoemde procedure voor de rechtbank Zutphen is 
 dat namens uw gemeentebestuur ter zitting toegegeven. Ook in de plantoelichting, p. 8, 

wordt thans aangegeven dat het gebied behoort tot "waardevol landschap Montferland" in 
 de zin van het Streekplan. In het Streekplan,§ 2.12.3, wordt overwogen als volgt: "Voor de 

waardevolle landschappen als geheel geldt binnen de algemene voorwaarde dat de 
kernkwaliteiten worden versterkt, en bij inachtneming van het beleid voor 
functieverandering In het buitengebied (zie par. 2.3) een 'ja mits'-benadering voor het 
toevoegen van nieuwe bouwlocaties en andere ruimtelijke ingrepen. Voor zover de 
waardevolle landschappen deel uitmaken van het multifunctioneel gebied Is de voorwaarde 
dat de nieuwe bebouwing past binnen de door de regio vast te stellen of reeds bepaalde 
zoekzones voor stedelijke functies of zoekzones landschappelijke versterking, en dat recht 
wordt gedaan aan de kernkwaliteiten van de betreffende landschappen. Deze zoekzones 
worden in een streekplanuitwerking vastgelegd." 

 Volgens de plantoelichting, p. 8, zou het Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn 
 aan te merken als streekplanuitwerking. Volgens de plantoelichting, p. 10, zou het gebied 
 van het thans bestreden ontwerpbestemmingsplan liggen binnen de contour woningbouw, 
 zoals opgenomen in het Regionaal Plan. 
 Om te beginnen blijkt uit het Regionaal Plan dat het moet worden gezien als een regionaal 
 structuurplan conform artikel 36 WRO (oud); zie pagina 8 van het Regionaal Plan. Het 
 Regionaal Plan is dus ook niet te beschouwen als een streekplanuitwerking in de zin van 
 artikel 4a, lid 8, WRO (oud). Op pagina 8 van het Regionaal Plan wordt aangegeven dat dat 
 plan "materieel" zal worden beschouwd als uitwerking van het Streekplan, maar er wordt 
 niet aangegeven dat het Streekplan daadwerkelijk een bevoegdheidsgrondslag geeft om 
 het Regionaal Plan als streekplanuitwerking vast te stellen. Uit het woord "materieel" blijkt 

al dat het hier formeel ook niet gaat om een streekplanuitwerking. Verder wordt in de 
plantoelichting, p. 9 en 10, opgemerkt dat de programmering van de woningbouw dient 
plaats te hebben met inachtneming van de in de per gemeente vastgestelde kwalitatieve 
afspraken en inspanningsverplichtingen. Blijkbaar Is deze tekst ontleend aan het Regionaal 
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Plan, p. 126, hoofdstuk 8, Wonen, Beleidsregels Stadsregio voor wonen, punt 8.3. In de 
plantoelichting, t.a.p., wordt voorts gewezen op een voorwaarde dat 90% van de woningen 
wordt gebouwd in de betaalbare huur- en/of koopsector. Uit het vervolg van de 
plantoelichting wordt echter niet duidelijk of aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

 Bovendien wordt in het Regionaal Plan, p. 126, hoofdstuk 8, Wonen, Beleidsregels 
 Stadsregio voor wonen, punt 8.1, aangegeven dat in de periode 2005 - 2010 voorde KAN 
 gemeenten geen beperkingen gelden in het per gemeente aantal te bouwen woningen en 

dat voor de periode 2010 - 2015 in 2008 bepaald wordt of deze beleidsregel kan worden 
 gecontinueerd. Uit de plantoelichting blijkt niet dat aan die laatste voorwaarde is voldaan. 
d. Uit de plankaart blijkt dat er in het relatief kleine plangebied relatief veel bebouwing zal 
 komen. De massaliteit en de dichtheid van de bebouwing past niet bij het gehucht Lengel. 
 Lengel heeft 400 inwoners en dat aantal zal met een kwart toenemen als gevolg van het 
 voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Het plan heeft ook maar heel weinig ruimte voor 
 groen, wat blijkt uit de plankaart en de volgens de toelichting benodigde parkeerplaatsen, 
 die niet alleen op eigen terrein zullen moeten worden gerealiseerd. Een dergelijke 
 verstening past niet bij Lengel.  
 De huizen zullen gelet op de planvoorschriften veel te hoog worden. Dat geldt zeker als het 

peil van de Antoniusstraat wordt aangehouden en de grond aan de zijde van de Trambaan 
 met 1 m wordt opgehoogd. Daarbij dient bedacht te worden dat de bebouwing met de 

voorziene bouwmogelijkheden en de binnenplanse ontheffingsmogelijkheden nog verder 
kan oprukken richting de percelen van reclamanten. Gewezen wordt bijvoorbeeld op de 
artikelen 3.3.1., 5.2.2 (aan- en uitbouwen etc. niet alleen binnen maar ook buiten het 
bouwvlak) en 5.3.1. In artikel 3.3.2 wordt weliswaar als voorwaarde gesteld dat een 
ontheffing ex artikel 3.3.1 slechts kan worden verleend als de belangen van eigenaren of 
gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad, 
maar dit zal in de praktijk tot allerlei discussies en procedures leiden. De 
ontheffingsmogelijkheden dienen eenvoudigweg niet in het bestemmingsplan opgenomen 
te worden. 

 Ook de algemene ontheffingsbevoegdheden van artikel 9 zijn veel te ruim. Bouwgrenzen 
 kunnen bijvoorbeeld met 2,5 worden overschreden (artikel 9.1, onder b), zodat de 
 bebouwing nog verder naar reclamanten oprukt, en zendmasten e.d. tot wel 40 m kunnen 

met ontheffing worden opgericht. Bij dit alles wordt ook in artikel 10 ook nog eens een 
wijzigingsbevoegdheid gecreëerd, waarbij de bestemmingsgrenzen tot wel 5 m kunnen 
worden verschoven. Ook dan komen de belangen van reclamanten extra in het gedrang. 

e. In artikel 5,4,2 wordt een ontheffingsbevoegdheid gecreëerd voor de uitoefening van een 
 bedrijf aan huis. Verwezen wordt naar een staat van bedrijfsactiviteiten en de daarin 
 genoemde categorieën 1 en 2. Beziet men deze staat van bedrijfsactiviteiten, dan dient 

men te constateren dat er allerlei bedrijven worden genoemd die, zelfs als aan de 
voorwaarden van artikel 5.4.2, onderdelen b tot en met f, wordt voldaan, absoluut niet In 
een woonwijk als deze thuishoren, zoals autowasserijen, aardewerkfabrieken, 
gasdistributiebedrijven, enz., enz., enz. Deze bepaling dient dus geschrapt te worden. 

f. Volgens de plantoelichting, p. 17, kent het gebied een hoge archeologische 
 verwachtingswaarde. Artikel 6 van de planvoorschriften biedt onvoldoende garantie dat de 

archeologische waarden behouden blijven. De bestemming in artikel 6,1 is te vaag om een 
aangevraagde bouwvergunning op grond van artikel 44, lid 1, onder c, van de Woningwet 
in het voorkomende geval te weigeren. Het is ook maar zeer de vraag of via een 
bestemmingsplan kan worden geregeld dat aan een bouwvergunning de voorwaarden 
worden verbonden zoals thans voorgesteld in artikel 6.2.1. De daar genoemde 
voorwaarden bieden bovendien onvoldoende bescherming voor eventuele archeologische 
resten. Met de bestemming "Waarde - Archeologie" laten zich bestemmingsvlakken 
"Wonen", in de omvang zoals nu voorgesteld, überhaupt niet rijmen. 

g. In de plantoelichting wordt aangegeven dat er ruimte voor 64 parkeerplaatsen zal zijn. 
 Op een aantal van 39 woningen is dat slechts zo'n 1,6 parkeerplaats per woning, Dat is in 

de huidige tijd te laag, omdat veel gezinnen twee auto's hebben, om van bezoekers van de 
wijk nog maar niet te spreken. In veel gemeenten worden voor woningen hogere 

 parkeernormen gehanteerd. Van belang is dat ook de normen van het CROW in veel 
 gevallen hoger zijn. Gewezen wordt op de CROW- publicatie Parkeerkencijfers - Basis voor 
 parkeernormering, publicatie 182, p. 15. Het plangebied moet worden aangemerkt als 
 "rest bebouwde kom" en daarvoor gelden in vrijwel alle gevallen, dus van dure tot 
 goedkope woningen en van zeer sterk stedelijke tot niet stedelijke gebieden, hogere 
 normen. In dit geval lijkt men toch uit te kunnen gaan van een op zijn minst "weinig 
 stedelijk" gebied. Voor een "woning midden" geldt dan een minimale norm van 1,8 en een 
 maximale van 1,9 parkeerplaats per woning. Het plan voorziet dus niet in voldoende 
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 parkeerplaatsen. Dit zal tot parkeeroverlast leiden, niet alleen in de wijk zelf, maar ook in 
de straten van reclamanten. Het toont ook nog eens aan hoe volgepropt deze wijk zal zijn. 
Dat past niet bij het groene en landelijke karakter van Lengel, 

h. De wijk zal uitwegen op de Antoniusstraat. Vooral de daar wonende reclamanten zijn 
beducht voor de verkeersoverlast die dat met zich zal brengen. Uit de 
Omgevingsaspectenstudie, p. 2, blijkt al dat er een hoge mate van geluidsoverlast zal 
optreden, ook op de nieuwbouw. Die nieuwbouw is wel erg strak geprojecteerd op de 
geluidcontour van 53 dB (Lden). Het is 

 maar de vraag of de berekeningen juist zijn uitgevoerd. Bovendien is de door de minister 
 bepaalde aftrek van 5 dB in strijd met artikel 110g van de Wet geluidhinder, omdat deze 
 bepaling de minister slechts de bevoegdheid geeft regels op te stellen op grond waarvan 
 telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen 
 in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij 
 de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere 
 geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen op het resultaat 

een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. De aftrek wordt al 
sinds jaar en dag toegepast, zonder dat auto's daadwerkelijk stiller zijn geworden. 

 Aan het wettelijke vereiste dat voor de toekomst redelijkerwijs een lagere geluidproductie 
is te verwachten, wordt dus niet voldaan. 

i. In de Omgevingsaspectenstudie, p. 41, wordt aangegeven dat er 14 overschrijdingen voor 
 fijn stof PM 10 zijn. Reclamanten begrijpen vervolgens niet de opmerking dat de 

luchtkwaliteit ruimschoots onder de gestelde grenswaarden blijven. Als niet wordt voldaan 
aan de luchtkwaliteitseisen, kan het plan niet vastgesteld worden. De Regeling niet in 
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), waarnaar in de bij het 
ontwerpbestemmingsplan horende stukken wordt verwezen, is overigens waarschijnlijk in 
strijd met het Europese recht; vgl. D.S.P. Fransen, Wet luchtkwaliteitseisen, Bouwrecht 
2008,19, p. 96-103. 

j. Reclamanten zijn bevreesd voor wateroverlast. Het te bebouwen veld ligt hoger dan de 
 omgeving. Het veld zal intensief bebouwd worden en te verwachten valt dat bewoners hun 
 tuinen al dan niet gedeeltelijk zullen bestraten, al is het maar omdat er te weinig 
 parkeergelegenheid in het plan is voorzien. Water kan dus afstromen naar de percelen van 
 reclamanten. Er is onvoldoende gegarandeerd dat de maatregelen die op p. 3 van de 
 Omgevingsaspectenstudie worden genoemd, zoals een eenlaagskrattenveld, daadwerkelijk 
 gerealiseerd zullen worden. 
k. Reclamanten betwisten bij gebrek aan wetenschap dat het plan economisch uitvoerbaar is. 

De exploltatieopzet waarnaar in de plantoelichting, p. 19, wordt verwezen, ligt niet 
 (elektronisch) met de overige stukken ter inzage. Als bovendien daadwerkelijk 90% van de 
 woningen wordt gebouwd in de betaalbare huur- en/of koopsector (zoals in de 
 plantoelichting, p. 9, wordt gesuggereerd), is het de vraag of het plan voor de 
 projectontwikkelaar voldoende winstgevend zal zijn. De vraag rijst dan ook of van de zijde 
 van de gemeente voldoende gelden zijn gereserveerd. Uit de stukken blijkt dit dus allemaal 
 niet. 

 
Reactie gemeente 

Ad a. Reclamant stellen dat zij het vrije uitzicht verliezen. Volgens vaste jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bestaat er in Nederland echter geen 
recht op een blijvend vrij uitzicht. 

Ad b. Het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure voor deze locatie heeft twee redenen. 
Enerzijds heeft de gemeente Montferland het voornemen om 3 vrije kavels uit te geven aan 
de Antoiniusstraat. Deze ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.  

 Anderzijds hebben burgemeester en wethouders voor het aangrenzende gebied reeds op 28 
april 2009 een bouwvergunning 1e fase en een vrijstelling ex artikel 19 Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) verleend. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het plan 
juridisch-planologisch vastgelegd. Dit laat onverlet dat voor de verleende bouwvergunning 
1e fase en de vrijstelling nog een procedure bij de Rechtbank Zutphen loopt, aangezien er 
geen verplichting bestaat om met een bestemmingsplanprocedure te wachten voordat een 
vrijstelling onherroepelijk is geworden.  

Ad c.  Op pagina 8 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan staat vermeld dat het 
Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen voor dit gebied geldt als streekplanuitwerking 
voor de zoekzones. In verband hiermee staat op pagina 4 van de ‘Streekplanuitwerking 
Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking’ (vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 12 december 2006) vermeld dat in het Regionaal Plan 
de uitgangspunten van het streekplan in acht worden genomen en een vergelijkbare 
systematiek als in de streekplanuitwerking wordt gehanteerd. Een Regionaal structuurplan 
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behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Deze goedkeuring, in combinatie met 
artikel 36, l WRO, brengt een vergelijkbare sturingswerking met zich mee als de 
streekplanuitwerking. Reclamanten geven in hun zienswijzen tevens aan dat op pagina 8 
onder het kopje ‘Status’ staat vermeld dat het regionale plan door de provincie materieel 
wordt beschouwd als uitwerking van het streekplan en daarmee als toetsingskader voor 
lokale plannen. De vraag of het streekplan naast een ‘materiële’ tevens een ‘formele’ 
bevoegdheidsgrondslag geeft om het Regionaal Plan als streekplanuitwerking vast te 
stellen, is minder relevant aangezien de Provincie Gelderland in het kader van vooroverleg 
ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening op 29 september 2009 positief heeft 
geadviseerd over het bestemmingsplan. 

 Tot slot wordt door reclamanten onterecht verondersteld dat 90% van de woningen in de 
betaalbare huur- en/of koopsector dienen te worden gerealiseerd. Deze voorwaarde is 
alleen van toepassing voor gebieden die binnen de ‘Zoekriching voor uitbreiding 
woningbouw’ zijn gelegen. De woningbouwlocatie aan de Trambaan ligt echter binnen de 
‘Contour woningbouw’. Conform de formeel vastgelegde concessieafspraken met het KAN is 
bepaald dat binnen de woningbouwcontour minimaal 50% betaalbare woningen worden 
gebouwd. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.  

Ad d. Met de realisatie van 39 woningen is van massaliteit is geen sprake. Bovendien sluiten de 
bouwvormen van de toekomstige woningen goed aan bij de dorpse schaal en 
karakteristiek. Dit wordt onder andere bereikt door het aantal bouwlagen te beperken tot 
1,5 tot 2 bouwlagen en de woningen te voorzien van een kap. 

 Het maaiveld binnen het plangebied is licht geaccidenteerd en ligt tussen circa NAP 
 +14,85m en NAP +15,60 m. Het midden van het terrein ligt het hoogst. In de nieuwe 
 situatie zal het maaiveld niet worden opgehoogd en vrijwel ongewijzigd blijven.  
 Het huidige dorpsaanzicht van Lengel zal met de realisatie van de nieuwbouwwoningen niet 

rigoureus wijzigen, aangezien het plangebied rondom wordt omsloten door bestaande 
woningen aan de Landweg, Antoniusstraat, Veenseweg en de Trambaan. In het 
onderhavige plan is voorts alleen sprake van grondgebonden woningen zoals die ook in de 
bestaande situatie elders in Lengel voorkomen.  

 De beperkte aanwezigheid van openbaar groen in het plangebied, wordt ruimschoots 
gecompenseerd, aangezien uitsluitend grondgebonden woningen met ruime tuinen worden 
gerealiseerd. Bovendien is het bij woningbouwplannen met grondgebonden woningen zeer 
gebruikelijk dat zowel in de openbare ruimte als op eigen terrein geparkeerd kan worden.  

 Het aantal bouwlagen van de toekomstige woningen bestaat uit 1,5 tot 2 bouwlagen met 
een kap. Daarmee sluiten de bouwvormen van de woningen goed aan bij de dorpse schaal 
en karakteristiek. Van een te hoge bebouwing is dan ook geen sprake.  

 De in het bestemmingsplan opgenomen ontheffingsregels sluiten aan op de door de 
gemeente gehanteerde ‘Beleidsregels voor de toepassing van ontheffingen ex artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke 

 ordening in de gemeente Montferland’. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet 
opnemen van de ontheffingsregels in het bestemmingsplan weinig zin heeft, aangezien 
burgemeester en wethouders bevoegd zijn op grond van artikel 3.23 van de Wro alsnog 
ontheffing te verlenen voor de in de artikel 4.1.1 Bro genoemde activiteiten. 

Ad e.  De staat van bedrijfsactiviteiten is ontleend aan de VNG-handreiking “Bedrijven en 
 milieuzonering”. Hierin zijn per bedrijfstype afstanden aangegeven die in de meeste 
 gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woonbebouwing. Om hinder 
 en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken, geldt voor categorie 1 
 bedrijven een grootste afstand van 10 meter en voor categorie 2 bedrijven een grootste 
 afstand van 30 meter. De staat van bedrijfsactiviteiten verschaft echter op voorhand  geen 
 informatie over o.a. de ruimtelijke impact op de woonomgeving. Om deze reden zijn tevens 
 de voorwaarden genoemd onder artikel 5.4.2 sub b t/m f in de ontheffingsregels 
 opgenomen. Pas op het moment dat aan al deze voorwaarden is voldaan, kunnen 
 burgemeester en wethouders ontheffing verlenen voor de uitoefening van een 
 bedrijf aan huis. Voor omwonenden is hiermee een goed woon- en leefklimaat voldoende 
 gewaarborgd. Wij zien dan ook geen aanleiding deze ontheffingsregels te schrappen. 
Ad f. Uit de toelichting van het bestemmingsplan blijkt dat er diverse archeologische 

onderzoeken hebben plaatsgevonden. Een opgraving is de laatste fase van het 
archeologische onderzoekstraject. Hiervoor is inmiddels al een door de regionaal 
archeoloog goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin onderzoeksvragen 
en kwaliteitseisen van het Definitieve Archeologische Onderzoek (DAO) zijn vastgelegd.  

 Bovengenoemde werkwijze is geheel in lijn met de onder artikel 6 genoemde 
bestemmingsregels, waarin de verplichting is opgenomen tot het doen van opgravingen en 
het inwinnen van advies bij de archeologisch deskundige. Eventuele archeologische 
waarden worden hiermee voldoende beschermd. 
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Ad g. Bij woningbouwplannen met grondgebonden woningen, wordt veelal gerekend met 
parkeren op eigen terrein in combinatie met parkeren in de openbare ruimte. Dat is ook in 
dit geval gebeurt. In combinatie met de richtlijnen voor het parkeren uit het ASVV van het 
CROW, uitgaande van de door reclamanten gehanteerde uitgangspunten ‘rest bebouwde 
kom’ en ‘weinig stedelijk’, blijkt uit ondertaande tabel dat het plan aan de gestelde 
richtlijnen voldoet.  

 
  Aantal Kencijfer Parkeerplaatsen 
Goedkope woningen 19 1,4 26,6 
Midden dure woningen 16 1,8 28,8 
Dure woningen 4 2 8 
TOTAAL 63,4 

 
Ad h. Er wordt twijfel uitgesproken over het al dan niet juist toepassen van de berekeningen 

zonder dat aangegeven wordt wat er niet juist is aan de berekeningen. De berekeningen 
zijn uitgevoerd conform de standaard rekenmethode II voor wegverkeerslawaai zoals is 
bedoeld in het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. Dit is een methode die de 
minister heeft vastgesteld en die blijkens vaste jurisprudentie als juist wordt beoordeeld. 

 In de ruimtelijke onderbouwing wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidsbelasting van 
de aanwezige wegen. Met toepassing van de correctie ex art 110g Wet geluidhinder is dit 
maximaal 48 dB Lden. Dat is gelijk aan de voorkeurswaarde Wet geluidhinder. Zonder 
correctie is dit maximaal 53 dB Lden. Met een standaardgevel conform het Bouwbesluit 
zullen alle geprojecteerde woningen kunnen voldoen aan afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. 
Een standaardgevel heeft een geluidswering van 20 dB. In de geluidsgevoelige ruimtes van 
de woningen zal een binnenniveau heersen van ten hoogste 33 dB Lden. Het projecteren 
van de woningen op deze plek is bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening voor wat 
betreft het aspect geluid aanvaardbaar. Er zal een goed leefklimaat heersen in de 
woningen. De bevoegdheid om artikel 3.6 van het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 
2006 toe te passen is niet in strijd met artikel 110g. Het is een verdere uitwerking daarvan. 
De bevoegdheid is in jurisprudentie altijd bekrachtigd (RvS 200405771/1). Bovendien is bij 
recente herziening van de Wet geluidhinder de bevoegdheid niet uit de wet geschrapt.  

 Er zijn overigens aanwijsbare maatregelen die hebben geleid tot het stiller worden van 
motorvoertuigen (o.a. ontwikkelen stille banden, het stiller maken van vrachtwagens). 

Ad i. De Regeling niet in betekenende mate maakt onderdeel uit van het Nederlandse beleid 
omtrent luchtkwaliteit, verwoord in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
dat door het europees parlement is goedgekeurd. Dat zou niet gebeurd zijn als de regeling 
in strijd zou zijn met Europese wet- en regelgeving. Toepassing van de regeling NIBM is 
legitiem.  

Ad j. Het huidige gebruik van het plangebied is grasland of landbouwgrond. Alle neerslag die hier 
valt infiltreert (of verdampt) ter plaatse. De bodemopbouw laat dit ook toe. In de 
toekomstige situatie valt er een gelijke hoeveelheid neerslag binnen de begrenzing van het 
plangebied. Netto zal er in de toekomstige situatie bij volledige afkoppeling en 
hemelwaterinfiltratie dus weinig veranderen aan de aanvulling van het grondwater. Tevens 
is van ophoging van het maaiveld geen sprake. De aanliggende gebieden zullen dus niet 
zomaar natter worden als gevolg van de realisatie van de nieuwe bebouwing. Bovendien is 
in het kader van vooroverleg het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden naar het 
Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap heeft aangegeven dat de correcte afspraken in 
verband met wateroverlast zijn weergegeven.  

Ad k. Voorliggend plan is in overleg tussen bouwonderneming Veluwezoom en de gemeente 
Montferland ontwikkeld. De Veluwezoom ontwikkeld 36 woningen en de 3 vrijstaande 
kavels aan de Antoniusstraat worden door de gemeente uitgegeven. Om de totale 
ontwikkeling mogelijk te maken, hebben beide partijen een exploitatie- en een plan-
schadeovereenkomst met elkaar gesloten. Tevens is er een exploitatieopzet samengesteld, 
waaruit blijkt dat de ontwikkeling economisch uitvoerbaar is. De exploitatieopzet Lengel – 
Trambaan (bouwrekening P430) wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld.   
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2.2       Samenvatting  
a. Reclamanten maken bezwaar tegen de hoeveelheid woningen met het daarbij 
 horende verkeer in de Antoniusstraat. 
b. Het zou een wijk van koopwoningen worden, maar nu blijkt dat de woningbouwstichting 
 'Bergh' (Montferland) de huizen die niet verkocht worden, koopt en gaat verhuren. Dan 
 ontstaat er toch duidelijk een andere wijk dan van oorsprong de bedoeling was. 
 

Reactie gemeente 
Ad a. Berekend is dat door de bouw van de 39 woningen 330 extra voertuigbewegingen op de 

Antoniusstraat zullen plaatsvinden. Dit houdt in dat de intensiteit van 800 nu naar 1.100 
motorvoertuigen per etmaal gaat. In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan 
wordt gesteld dat er een toename zal zijn van de verkeerintensiteit in de directe omgeving 
van het plangebied. Deze toename is niet zodanig groot dat dit voor problemen op de 
omliggende wegen zal zorgen, aangezien er voldoende capaciteit op de omliggende wegen 
aanwezig is. Wegen die in een 30 km/uur gebied liggen, kunnen ter indicatie een intensiteit 
van 5.000 à 6.000 motorvoertuigen per etmaal verwerken.     

Ad b. In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat het plan de realisatie van 39 
woningen betreft, bestaande uit 25 rijwoningen, 10 twee-onder-één kapwoningen en 4 
vrijstaande woningen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in koop- of huurwoningen, 
aangezien dit in het kader van het bestemmingsplan geen juridisch-planologisch gevolgen 
met zich meebrengt.  


