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Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "De nieuwe Haven"  

Geachte leden van de Raad van de gemeente Elburg, 

Namens de hierboven genoemde Stichtingen en personen, die als domicilie gekozen hebben: 
wordt hiermee een zienswijze ingediend t.a.v. het ontwerp  Bestemmingsplan "De Nieuwe Haven, 
onder voorbehoud van aanvullingen op de inhoud van deze zienswijze. 

 
 

Havenvisie en Stedenbouwkundig plan Royal Haskoning 
 
 

Zowel u als Raad alsook Het College van B&W heeft op 26-09-2011 het door Royal Haskoning opgemaakte 
stedenbouwkundig plan voor de toekomstige ontwikkeling van het havengebied aangenomen. Dit 
stedenbouwkundige plan geeft u als College en Gemeenteraad, handvatten om het havengebied verder 
door te ontwikkelen. Als Stichtingen en Vereniging omarmen wij deze visie, evenals de doorontwikkeling 
van de oostzijde van de haven. Het ter inzage beschikbare bestemmingplan "De Nieuwe Haven" wijkt in 
grote mate af van de visie die Royal Haskoning heeft gepresenteerd in haar stedenbouwkundig plan 
Havengebied Elburg en omgeving van januari 2011. En wel op de volgende punten: 

 
1.   De huidige vorm, de massa en het volume wijkt enorm af van het traditionele karakter van de huidige 

Havenwand en sluit onvoldoende aan bij de aanwezige bebouwing rond de haven. 
2.   Er is sprake van weinig aansprekende kaderbebouwing die past bij het karakter 

van de haven, de bebouwing erlangs, en bij het oude stadscentrum. 
3.   De schaal/differentiatie/hoogte en dichtheid van de bebouwing sluiten n iet  aan bij de directe 

omgeving van het plangebied. 
4.   De opgenomen woningtypes sluiten niet aan op het vastgestelde gemeentelijke 

woonprogramma,  met voornamelijk senioren- zorg- en recreatiewoningen. 
5.   De bouwhoogte van de ontwikkeling  wijkt met hoogtes van vier en vijf lagen af van de in het 

stedenbouwkundige plan benoemde twee en drie lagen ontwerp, met mogelijkheid van vier lagen 
met kap,  gesitueerd aan weerszijden van de Slenk. 

6.   In het bestemmingplan is een bouwvlak opgenomen waarbinnen 40% van de bebouwing een 
afwijkende bouwhoogte  van 17.5 meter (+10%) mag hebben. Dit terwijl het aangenomen 
stedenbouwkundig plan specifieke plaatsen, te weten aan weerszijden van de Slenk, aanduidt waar 
andere bouwhoogtes tot maximaal vier lagen zijn toegestaan. 

7.   In het bestemmingplan is een bouwvlak opgenomen waarbinnen 20% van de bebouwing een 
afwijkende bouwhoogte  van 16 meter (+10%) met schijngevels mag hebben. In het 
stedenbouwkundige plan wordt nergens gesproken over schijngevels en al zeker niet met de 
genoemde hoogtes. 



 
 
8.    60% van het plangebied zal straks hoger zijn dan 16 meter, hetgeen dus helemaal niet overeenkomt 

met de gecommuniceerde bouwhoogtes in het stedenbouwkundige plan van Royal Haskoning. 
9.  Alle bouwblokken dienen zadeldaken in de vorm van hoofdzakelijk dwarskappen, 

afgewisseld met langskappen te hebben, hetgeen niet is opgenomen in het 
bestemmingsplan "De Nieuwe Haven". 

10. Volgens Royal Haskoning brengen springende voorgevels tot maximaal 25 cm plastiek in de gevelwand. 
In- en uitspringende geveldelen, bijvoorbeeld  erkers, speciaal op de hoeken en knikken, zijn gewenst. 
Kijkend naar het huidige plan is hier geenszins rekening mee gehouden. 

11. Alleen inpandige balkons en Franse balkons zijn volgens Royal Haskoning toegestaan aan de haven, 
hetgeen niet is opgenomen in het bestemmingsplan "De Nieuwe Haven". 

12. Omtrent bouwmaterialen is het stedenbouwkundige plan heel helder. Dit dient namelijk gebakken 
steen in het kleurscala van bruin tot rood in een midden tot donkere tint te zijn. Ook dit is niet 
opgenomen in het bestemmingsplan "De Nieuwe Haven". 

13. De daken zijn bedekt met bruine of grijze pannen, hetgeen niet is opgenomen in het 
bestemmingsplan "de Nieuwe Haven". 

14. Bij de totstandkoming van het ontwerp en daarmee ook voor het bestemmingplan, is 
stedenbouwkundige begeleiding nodig van het Gelderse Genootschap of een andere externe 
partij. Deze kennis is niet ingewonnen door de projectontwikkelaar. De visie van Royal Haskoning, 
evenals het advies van Oversticht omtrent ontwikkeling ter plaatse, wijkt af van het plan van de 
ontwikkelaar en wordt door de gemeente terzijde geschoven. 

15. Er is te beperkt nagedacht over de ontsluiting van verkeer via de Havenkade. Dit moet worden 
gegarandeerd omdat de huidige verkeersbelasting op de havenkade vele malen hoger is dan wenselijk, 
berekend naar huidige maatstaven. 

 
Beantwoording door de gemeente van het ingebrachte principe verzoek, aan de 
projectontwikkelaar: 

 
1.   Het stedenbouwkundige plan van Royal Haskoning is de basis voor het nieuwe 

bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan sluit hier niet bij aan. 
2.   Er dient onderzoek gedaan te worden naar de onderwerpen: geluid, geur, lucht, bodem, externe 

veiligheid en archeologie.  
      Met name de onderzoeken geluid, (niet zijnde verkeer) geur, lucht, externe veiligheid en archeologie 

zijn volgens ondergetekenden niet of onvoldoende uitgevoerd en alleen vanuit het perspectief van 
de projectontwikkelaar benaderd. Dit stellen wij ter discussie. Het kan niet zo zijn dat de slager zijn 
eigen vlees keurt! 

3.   Milieuzonering en de aanwezige milieucategorieën in de directe omgeving zijn bepalend voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden op de locatie.  

      De onderzoeken hieromtrent zijn volgens ondergetekenden vanuit projectontwikkeling georiënteerd 
en niet andersom. Kijkend naar de Botterwerf is er sprake van een ander bestemmingsplan, namelijk 
Beschermd Stadgezicht, hetgeen een rustige woonwijk  en buitengebied betreft. Vanuit de Botterwerf 
georiënteerd dient dan een minimale afstand van dertig meter tot de bebouwing gehanteerd te 
worden. Vanuit het bestemmingsplan Beschermd Stadgezicht kan geenszins sprake zijn van een 
gemengd gebied. 

4.  De door de projectontwikkelaar aangegeven afstand van tien meter, wat dertig meter dient te zijn 
tot aan de bebouwing (zie punt 3), wordt door ondergetekenden dan ook als bezwaar naar voren 
gebracht. 

5.    De afdeling Welstand dient de koppeling te maken met het stedenbouwkundige plan en dient de 
architectonische aansluiting bij de rest van de haven te toetsen. Zowel de koppeling met het 
stedenbouwkundige plan als de aansluiting bij de architectuur is volgens ondergetekenden geenszins 
geborgd in dit bestemmingsplan. 

  



 
6.  De directe omgeving/omwonenden moeten in elk geval betrokken zijn bij het genereren van 

draagvlak voor de ontwikkeling. Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak, 
de gemeente kan hierbij behulpzaam zijn.  

          Ondergetekenden zijn van mening dat er aan deze voorwaarde geenszins is voldaan. Ook is er vanuit 
het perspectief van ondergetekenden geen sprake geweest bij het creëren van betrokkenheid bij de 
planvorming vooraf.  

7.   Er dient een participatieverslag te komen waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak bestaat voor de 
planvorming. Ook moet worden aangegeven welke maatregelen zijn genomen om het initiatief en 
daarmee het draagvlak te verbeteren/behouden.  

      Aan deze voorwaarde is volgens ondergetekenden niet voldaan. Die gesprekken zijn altijd geïnitieerd 
door een wederpartij, in ieder geval niet door de projectontwikkelaar. 

 
Buiten de vorige punten, geven ondergetekenden ook nog additionele argumenten aan met 
betrekking tot deze zienswijze tegen het on twerp  bestemmingsplan “De Nieuwe Haven”. 

 

1. Twee zeer deskundige partijen, te weten het Oversticht en de Monumentencommissie van de 
Gemeente Elburg hebben geadviseerd, om de aanvraag om de laatste Vischrookerij van Elburg te 
behouden en de gemeentelijke monumentale status te geven. Het college van B&W heeft deze 
aanvraag afgewezen. Momenteel loopt daartegen nog een bezwaarprocedure. De uitkomsten van 
deze bezwaarprocedure kunnen invloed hebben op dit bestemmingsplan, waarmee het indienen van 
dit bestemmingsplan voorbarig is. Omwille hiervan dient eerst de bezwaarprocedure afgerond te 
worden alvorens de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden.  
De projectontwikkelaar heeft lopende deze procedure opdracht gegeven tot het slopen van de 
Vischrookerij en is hierdoor een stedenbouwkundige/monumentale toetsing uit de weg gegaan.  
Hiermee wordt aangegeven dat er geen enkel belang wordt gehecht aan de belangen van derden. 

2. Het nieuwe plan doorkruist het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht. Hierdoor wijzigt de 
welstandstoets evenals de toetsingsprocedure en hiermee nog vele andere procedures bij de 
uiteindelijke totstandkoming van het ontwikkelplan 
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3.   Ten opzichte van de huidige wijzigingsbevoegdheid verschaft het college van burgemeester en 
wethouders zichzelf een buitensporige nieuwe wijzigingsbevoegdheid door in plaats van achtendertig 
woningen, die zijn benoemd in de wijzigingsbevoegdheid, met één additionele woning te kunnen 
verhogen evenals de mogelijkheid om nog eens zes extra woningen toe te kennen. 

4.   Er is onvoldoende aandacht besteed om het huidige structurele woning tekort aan te pakken. 
Investeerders kopen deze panden en trachten die dan onder te verhuren. Er dient dan ook nagedacht 
te worden hoe deze woningen in handen komen van bewoners die ook het genot en het bezit van de 
woning ervaren. 

 



 
 
 

5.    Parkeerfonds. Bij de bouw van de Botterwerf in 2010 is er geld geïnvesteerd in een parkeerfonds voor
 parkeerplekken rondom de Haven. Deze parkeerplaatsen verdwijnen als het woningproject wordt 
gerealiseerd. De gemeente Elburg dient garant te staan dat deze plekken  zijn en blijven voor 
vrijwilligers van de Botterstichting Elburg. 

6.    De Botterstichting heeft zeker gesteld dat binnen de Geluid en Hinderwet aan alle voorwaarden wordt 
voldaan. Hierbij is de Botterwerf dusdanig geconstrueerd dat het fungeert als klankkast om geluid op 
te vangen voor de reeds bestaande woningen aan de Havenkade. Met de huidige positionering van de 
nieuwbouwwoningen, welke vrijwel direct gebouwd worden tegen de Botterwerf, vervalt de 
klankkast en zal niet meer voldaan kunnen worden aan de bepalingen gesteld in de Geluid en 
Hinderwet. Daarmee komt het voortbestaan van de Botterstichting, met hun principiële doelstellingen 
om historisch erfgoed te behouden, direct in gevaar. Het Leer-Werk-Project is de basis waarop de 
restauratie en onderhoud van botters is gebaseerd. Het voortbestaan daarvan kan dan geenszins 
worden gegarandeerd. 

7.    Vaststelling Milieucategorie: De Botterstichting is van mening dat minimaal milieu categorie 3.1 van 
toepassing is op de Botterwerf: timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. 
<200m2. 

     In relatie tot het bestemmingsplan Beschermd Stadgezicht dient er binnen deze milieucategorie een 
afstand tot bebouwing van vijftig meter aangehouden te worden! Indien  de Raad mocht overgaan tot 
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan dient in de planregels te worden opgenomen, dat aan 
deze voorwaarde dient te worden voldaan door middel van een akoestische rapportage. Dit om te 
voorkomen, dat de werkzaamheden van de Botterstichting aan beperkende milieuvoorschriften 
onderhevig kunnen zijn. 

8.    Aanwezigheid van een rijksmonument op een afstand kleiner dan 30 meter. (Aschschuur) 
9.    Het bestemmingsplan is opgesteld vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar waarbij het 

ontbreekt aan gemeentelijke visie, oog voor kwaliteit en zeker ook met oog voor de historische 
waarde van Elburg. 

10.  Een dergelijk hoog bouwwerk aan de rand van de haven is zeer schadelijk voor het ruimtelijk 
evenwicht. Op dit moment rijst de stad op, achter het hoogtepunt van de Vischpoort en wordt 
gedomineerd door de toren van de Grote Kerk. Dit beeld wordt onevenredig verstoord door een 
dergelijk bouwwerk aan de noordzijde van de haven. 

11. Dit bestemmingsplan maakt een nieuw bouwkundig hoogtepunt mogelijk, aanpalend aan het 
beschermd stadsgezicht. Een dergelijk bouwwerk is enorm belastend voor het beschermd 
stadsgezicht. Het Beschermd Stadsgezicht behelst een beeldbescherming: de harmonie en het 
evenwicht van het aanzicht van de vesting van Elburg. Het is onvoorstelbaar als een dergelijke 
bouwmassa niet harmonieus in dit beeld ingepast kan gaan worden. 

12. Het bouwvlak maakt een ‘boulevard ’bebouwing mogelijk: een rooilijn die de lijn van de openbare 
weg volgt. Dit is historisch op deze plaats een onvoorstelbare blunder.  

        De havenkom wordt gekenmerkt door open pleinruimtes rondom de kade die in gebruik waren voor 
de industrie die bij de visserij hoorde: Botterwerf, rokerij, etc.. Met de gesuggereerde rooilijn wordt 
dit historische gegeven teniet gedaan. De Botterwerf wordt een bouwwerk aan een straat in plaats 
van een bouwwerk aan een werf. 

13. De keuze om een stedelijk havenfront te bouwen is een onacceptabele misinterpretatie van de plek: 
de haven is een vanouds industrieel gebied waarbij een industriële bebouwing hoort. Bij een goed 
plan wordt dit zichtbaar in schaal, hoogte, repetitie, materialisatie en kapvorm. De nu gesuggereerde 
en in dit bestemmingsplan gefaciliteerde architectuur is niet passend op deze plek buiten de vesting, 
maar een platvloerse interpretatie van de architectuur binnen de vesting. Door dit in de directe 
nabijheid van de vesting te plaatsen, worden de waarden van het rijksmonumentaal erfgoed ernstig 
en onherstelbaar beschadigd. We verwachten dat de gemeente Elburg in deze optreedt als 
beschermer en hoeder van Erfgoed en beeldkwaliteit.  

 



 
 

 
 
 
 
Op basis van bovenstaande hopen wij u tot inzicht te brengen dat het ontwerpbestemmingsplan “De Nieuwe 
Haven”, het belang van Elburg geenszins dient en volledig economisch gedreven is. De projectontwikkelaar 
heeft zeer nadrukkelijk maar één belang te weten, een commercieel belang. Hetgeen precedent werking 
realiseert om toekomstig de haven en de historische aanblik van Elburg onomkeerbaar schade toe te brengen.  
 
Wij staan voor visie als het neerkomt op de ontwikkeling ter plekke waarbij de aansluiting gezocht dient te 
worden bij het historisch besef. Vanuit dit perspectief benaderd zijn wij dan ook van mening dat u als raad het 
bestemmingsplan nietig dient te verklaren en beleid dient te ontwikkelen in stedenbouwkundig en 
planologisch opzicht. Dit dient de grondslag te vormen voor een kwaliteitsimpuls, die recht doet aan de 
historische waarden boven eenzijdig economisch gewin. 

 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende handvatten te hebben gegeven om niet over te gaan tot 
vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan "De Nieuwe Haven" 

 
Hoogachtend, 
 
Henk Walles 
Voorzitter Stichting tot behoud van Elburger botters 

Pauline van Zweden 
Voorzitter Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop 

Freek Witter 
Voorzitter Stichting tot behoud van de laatste Vischrookerij te Elburg 

 

 
 


