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Vraag 
Reactie gemeente op zienswijze 1B 
Indiener B woont op een afstand van meer dan 200 meter van het projectgebied. Op 
grond van de VNG-Brochure geldt voor een rustige woonwijk, waarvan geen sprake is, een 
richtafstand van 10 meter. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan. Reeds hieruit 
volgt dat (ook) voor indiener B een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Wij 
hebben, mede gelet op de beperkte aantal extra verkeersbewegingen in de nabijheid van 
de woning van indiener B als gevolg van de ontwikkeling, geen enkele aanleiding dat van 
overlast van enige betekenis voor appellant te verwachten valt. 
Verlies van uitzicht 
Dat indiener B zicht heeft op het hotel, maakt niet dat de ontwikkeling niet in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Het is voor ons goed 
verdedigbaar dat in dit gebied het ‘vrije’ uitzicht op termijn verdwijnt. Anders dan 
indiener B zien wij de locatie niet als puur agrarisch gebied, maar als overgangszone van 
stedelijk gebied naar buitengebied. Een overgangszone die stopt bij de snelweg. Dit komt 
ook tot uiting in de Gebiedsuitwerking Europaweg, die de gemeenteraad op 8 juni 2017 
vaststelde. Het hotel komt in een gebied (tussen een woonwijk en een bedrijventerrein in, 
bij de afrit van een snelweg) waarop grote stedelijke druk ligt, zeker lettend op de 
ruimtelijke initiatieven die wij het laatste decennium voor het gebied ontvingen. In de 
gebiedsuitwerking viel de keuze uiteindelijk op een Hotel Van der Valk, onder meer 
omdat met een goede, landschappelijke inpassing van een hotel – veel beter dan met alle 
andere initiatieven – de kwaliteiten van de plek zo goed mogelijk zijn te waarborgen. 
 
Wij zijn dus benieuwd om welke ruimtelijke initiatieven het gaat waar in het rode 
gedeelte naar wordt verwezen. 
 
Antwoord 
Meerdere initiatieven, waaronder de vestiging van een wellnesscentrum en een 
fastfoodketen, zijn in het verleden de revue gepasseerd. Deze plannen zijn in de 
“oriëntatie/tekentafel fase“ blijven liggen en nooit verder door partijen uitgewerkt. Wel 
heeft de gemeente op dat moment gemeend, dit in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening, een integrale afweging voor het gebied te moeten maken. Met het opstellen en 
de vaststelling van de Gebiedsuitwerking Europaweg (8 juni 2017) kon een inzicht in het 
gebied voor de toekomst gegeven worden, alsmede een toetsingskader voor toekomstige 
initiatieven in een groene setting. 
 


