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Betreft inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier

Geacht college,

In deze inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan De Kleine Lier van 24 maart 2014 willen
we nader ingaan op de Planbeschrijving van de bebouwing en met name op de daarin opgenomen
elementen van paardenstal en veldschuur.
Hoewel uw College de Structuurvisie van het Rijksbeleid (maart 20LZ) onderschrijft en daarmee
aangeeft dat de bijzondere waarden en kwaliteiten van het plangebied moeten worden gekoesterd en
versterkt, blijkt in het planvoornemen in20l4 dat er nogal ruimhartig wordt omgesprongen met het
belang van natuurwaarden, biodiversiteit en milieukwaliteit.
Vanuit de argumentatie dat een nieuw te bouwen woonhuis, het opknappen van een rommelige
paardenstal met buitenopslag en een nieuwte bouwen veldschuur bijdragen aan de ruimtelijk-
kwalitatieve verbetering van het plangebied, wordt met deze drie dominante bouwwerken in onze ogen
erg gemakkelijkvoorbijgegaan aan het daarmee evenzeer duideliikverlies aan "zicht op" natuur en
wordt een landschappelijk waardevol agrarisch gebied aangetast.
Eerder blijkt hier ook al op gewezen in o.a. de adviezen van de LKM-commissie op resp. 1 iuniZALZ en?
iuli 2012. En wordt de uitwerking van de bebouwing overgelaten aan de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit [sic!). Dit advies heeft uw college integraal overgenomen.
Dat laat onverlet dat er weinig sprake is van eenheid en samenhang in bebouwing, dat de veldschuur
"kaal" in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is gepositioneerd en dat natuur- en

belevingswaarde worden ingeleverd onder de vlag van natuurwinst door landgoedontwikkeling.
De opzet die in dit voorontwerp wordt voorgesteld is voor ons onaanvaardbaar en zal niet leiden tot
draagvlak bij de aanwonenden.

Daarom willen we u voorstellen opnieuw de bebouwingsopzet onder ogen te zien en daarbij te streven
naar vermindering of verkleining van de bebouwing in het plangebied. Eerder Ís opgemerkt de centrale
positionering van de huidige rommelige paardenstal. De in het plan opgenomen verbreding en

uitbreiding van de nieuwe bebouwing versterkt deze beeldvorming en ook het bovenaanzicht vanuit de

directe omgeving draagt nu niet bepaald bij aan het blijvend open zicht op landgoed en kuil.
En ook worden er weinig garanties ingebouwd dat de nieuwe bebouwing het landschap meer allure zal
geven.
Een van de oplossingen kan zijn om de nieuw te bouwen veldschuur en het opknappen van de

paardenstal in een compleet nieuw te bouwen opzet te integreren op de positie van de huidige
armoedige, "plankenhouten" paardenstal. De bebouwing kan daarmee eveneens binnen het daartoe
opgenomen specifieke bouwvlak gerealiseerd worden. Bovendien kan daarmee een nieuw evenwicht
worden bereikt met de nieuwbouw van het woonhuis. De bestaande groenvoorziening bij de

paardenstal kan deze nieuwe bebouwing visueel enigszins en 'natuurliik afschermen om de l«rvaliteit
van het open zicht op het totale landgoed te behouden en te verbeteren. Tot dusver is er immers met de

"zichtlijnen" van de aanwonenden van het landgoed op geen enkele manier rekening gehouden.

Mocht uw college onverhoopt vasthouden aan de in het voorontwerp genoemde positie van de

veldschuur, in hoeverre is er dan de mogelijkheid te eisen dat er voor de dakbedekking van veldschuur
en paardenstal gebruik gemaakt gaat worden van bijvoorbeeld onopvallend sedum gebruih waardoor
er in de zichtlijnen van de aanwonenden zo min mogelijk verstoring optreedt.

Gezien de diverse opties die voorhanden zijn, willen wij graag met initiatiefnemer en gemeente in
overleg treden om die mogelijkheden te bespreken om zo wellicht tot een voor iedereen aanvaardbare

oplossing te komen.
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