
Gemeente Oude IJsselstreek 

Ontvangen: 21/05/2013 
Ulft, 18 mei 2013 iiiiiiiiniiHiiiiifi 

13ink09108 

Aan de Gemeenteraad van Oude IJsselstreek 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan 
'DRU Industriepark Ulft' 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan 'DRU 
Industriepark Ulft' met identificatienummer (plan ID) NL.IMRO.1509.BP000110-ON01 
voor: 

1. Het bouwen van een woonlocatie met een hoogte van 20 meter, bestemd 
voor 18 wooneenheden gelegen op het perceel tussen de Allee, de Hutteweg, de 
DRU-cultuurfabriek en de Oude IJssel. 
Mijn zienswijze is dat er geen enkele noodzaak bestaat tot het uitvoeren van een 
dergelijk bouwwerk: 
• niet vanuit esthetisch oogpunt: de motivering om een zgn. landmark neer te zetten 
ten behoeve van een evenwichtige gebiedsuitstraling mist elke grond. Sterker: het 
resultaat zal zijn een onevenwichtige combinatie van formaten en uitstraling van de 
afzonderlijke gebouwen in samenhang met de directe omgeving. Het DRU-gebouw heeft 
al een prachtige uitstraling en is daarmee landmark genoeg. Het nu geplande gebouw is 
niet eerder in de visie opgenomen en de bouw van een schoorsteen op het DRU-terrein 
staat op stapel. Waartoe dan nog een landmark? Daarbij zal de situering en de omvang 
van het geplande gebouw voor een groot deel het zicht wegnemen op het met veel geld 
prachtig gerestaureerde DRU-complex. 
• niet vanuit de gebiedsvisie: in eerste instantie waren op het betreffende terrein 9 
woningen gesitueerd met een bouwhoogte van 7 meter. Waarom dan nu ineens een 
afwijkend voorstel? 
• niet vanuit de vraag naar dergelijke wooneenheden: gezien de leegstand van 
soortgelijke panden in de gemeente Oude IJsselstreek is de voor te nemen 
bouwbestemming volstrekt overbodig. 

2. De bestemming Cultuur en Ontspanning van de SSP-hal: 
De directe omgeving van de SSP-hal is niet ingericht op de te verwachten 
bezoekersaantallen zoals beschreven in het bestemmingsplan m.b.t. de aan- en afvoer 
van bezoekers, de parkeergelegenheden en de geluidshinder. 
Parkeer- en verkeersontsluitingen blijken slechts tijdelijk (5 jaar) mogelijk te zijn. 
Daarnaast is, uit ervaring met de DRU-cultuurfabriek en het Schaftlokaal, de handhaving 
van de binnen het bestemmingsplan gestelde normen m.b.t. geluidshinder 
(rapport M.2011.0687.00.ROOI) moeilijk te realiseren ofte waarborgen. 
Daarbovenop zal de integrale regeling voor de uitbaters op het gehele DRU-complex om 
maximaal 24 keer per jaar vrijstelling te verlenen voor evenementen t/m categorie 2, 
voornamelijk in de zomerperiode ( waarbinnen de meeste evenementen plaats vinden ) 
resulteren in een betekenisvolle toename van de aantasting van het woon- en 
leefklimaat, dit in tegenstelling tot de bewering in het ontwerpbestemmingsplan. 



Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, het ontwerpbestemmingsplan te herzien 
en aan te passen. 
Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

J.F.M. Naves 

M.H.W. Naves-Menke 

Hutteweg 7 
7071 BV Ulft 
j.naves@kpnplanet.nl 
0315- 684936 
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