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onderwerp 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Dieren-Midden, locatie Stationsgebied. 

 

 

INHOUD VOORSTEL 

- Vaststellen van de Nota van zienswijzen behorende bij het besluit tot vaststelling 
bestemmingsplan Dieren-Midden, locatie Stationsgebied; 

- vaststellen van de Nota van wijzigingen behorende bij het besluit tot vaststelling 
bestemmingsplan Dieren-Midden, locatie Stationsgebied; 

- gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Dieren-Midden, locatie Stationsgebied 
conform bijgevoegd ontwerpraadsbesluit. 

 

1 Waartoe is het voorstel gedaan? 
Het voorzien in een goede ruimtelijke ordening. 

 
2 Wat is de aanleiding? 

In de huidige situatie is sprake van diverse ruimtelijke knelpunten in het gebied van de 
stationsomgeving van Dieren. Een belangrijk knelpunt is het wegentracé, de ‘traverse 
genoemd’, dat dwars door de kern van Dieren snijdt. Hierdoor is sprake van aanzienlijke 

verkeersproblemen en barrièrewerking. Om tot een oplossing te komen voor de 
verkeersproblematiek, heeft de provincie Gelderland het Inpassingsplan Traverse Dieren 
in procedure gebracht. Dit voorziet in een scheiding van de doorgaande provinciale weg 
(N348) van het bestemmingsverkeer door de aanleg van een deels overdekt 
tunneltracé. 
 

De aanleg van deze nieuwe infrastructuur heeft gevolgen voor de inrichting van de 

openbare ruimte in de directe omgeving. Tegelijkertijd bieden de ontwikkelingen ook 
kansen voor een stevige kwaliteitsimpuls voor de stationsomgeving voor Dieren. Deze is 
erop gericht om de barrièrewerking tussen de noordzijde en de zuidzijde te verminderen 
en om aan het station een hernieuwde centrumfunctie in het gebied toe te kennen. 
Om te komen tot een goede afweging van de te realiseren ontwikkelingen en 
mogelijkheden, is in opdracht van de gemeente Rheden een integrale visie opgesteld in 

de vorm van het voorlopig ontwerp voor de stationsomgeving van Dieren 
(Houtman + Sander Landschapsarchitectuur, nr. 079, juni 2012). Dit heeft geresulteerd 
in diverse voorgestelde maatregelen in de vorm van herinrichting van de openbare 
ruimte. In vervolg hierop is het voorlopig ontwerp verder geoptimaliseerd. 
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Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een deel van de voorgestane maat-
regelen, en wel voor zover daarvoor in juridisch-planologisch opzicht mogelijkheden 

moeten worden gecreëerd.  
 
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? 

Bestemmingsplan Calluna, Wet ruimtelijke ordening, Streekplan Gelderland 2005, 
Ruimtelijke Verordening Gelderland, Provinciale Milieuverordening Gelderland, 
Ruimtelijke Structuurvisie, Structuurplan Centraal ontwikkelingsgebied Dieren. 

 

4 Wat willen wij bereiken? 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt beoogd de gewenste maatregelen in de 
noordelijke stationsomgeving mogelijk te maken, voor zover dit onderdeel uitmaakt van 
het gemeentelijke pakket. De belangrijkste geprojecteerde ontwikkelingen waarin het 
bestemmingsplan voorziet zijn: 
- mogelijkheden voor de realisatie van een parkeervoorziening (P+R). Het betreft een 

gebouwde parkeervoorziening welke voorziet in een concentratie van de parkeer-
voorzieningen aan de noordzijde van het station; 

- mogelijkheden voor de realisatie van een voetgangerspasserelle, inclusief eventuele 
bijbehorende voorzieningen zoals liften, over het bestaande spoor. Deze kan zowel 
dienen ter verbetering van de toegankelijkheid van het station, als ter verbetering 
van de (voetgangers)verbinding tussen het noorden en het zuiden van Dieren. 
Daarmee voorziet het plan in mogelijkheden voor vermindering van de barrière 

tussen noord en zuid; 
- herinrichting van de openbare ruimte zoals aanleg van een groenvoorziening annex 

infiltratieveld, realisatie van fietsparkeerplaatsen en fietskluizen. Overigens is 
herinrichting van de openbare ruimte ook reeds mogelijk op basis van het vigerende 
bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan biedt voor alle maatregelen 
een integraal toetsingskader. 

 
Ten behoeve van de inrit van de geprojecteerde inrit zal het pand Harderwijkerweg 2, 
ook bekend als ‘De Tingeling’, worden verwijderd. Deze keuze voor de inrit op deze 
locatie is ingegeven door een aantal overwegingen: 
a technische overwegingen: er is sprake van een voorgeschreven aan te houden 

afstand van 26 m uit het hart van de spoorbaan. Daarnaast is het wegprofiel van de 
Harderwijkerweg veranderd door de reconstructie van de spoorwegkruising, 

waardoor de weg ter plaatse van het pand Harderwijkerweg 2 verbreed wordt naar 

5 rijbanen met daarnaast nog twee fietsrijbanen. Hiervoor is fysieke ruimte nodig; 
b verkeerskundige argumenten. Ter bevordering van de doorstroming op de 

Harderwijkerweg dient het kruispunt Harderwijkerweg-Burgemeester De Bruinstraat 
zo compact mogelijk te worden gerealiseerd. 

In ruimtelijk opzicht zal de gekozen oplossing voor de entree, mits zorgvuldig 
vormgegeven, bijdragen aan een duidelijke adressering van de parkeervoorziening. 

Ter plekke wordt een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit beoogd. Het streven is om de 
entree naar de parkeervoorziening ruimtelijk en architectonisch zodanig vorm te geven, 
dat deze als inleiding naar de Harderwijkerweg een onderdeel wordt van het dorpslint 
met een moderne invulling.  

 
5 Wat gaan wij ervoor doen? 

Vooroverleg 
Het voorontwerpbestemmingsplan is conform het bepaalde in artikel 3.1.1 Besluit 

ruimtelijke ordening ter vooroverleg aangeboden aan de provincie Gelderland, het 
waterschap Rijn en IJssel, de Veiligheidsregio Gelderland Midden en Prorail.  
Officiële reacties zijn ontvangen van de provincie, het waterschap en de Veiligheids-
regio. 
De provincie heeft niet verzocht om inhoudelijke aanpassingen. Wel is sprake geweest 

van bezwaren van ProRail ten aanzien van ontsluiting van de Noordelijke Parallelweg, 
met de wens om deze te verschuiven op grotere afstand van de spoorwegovergang. 
De provincie heeft hierop geattendeerd en verzocht om te voorzien in een goede 
aansluiting op de Noorder Parallelweg. Dit verzoek is ingewilligd. 
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Het waterschap heeft verzocht om aanpassing van de watertoetstabel, om verdere 
uitwerking van enkele waterthema’s en om aan de ruimte voor het infiltratieveld een 

groenbestemming toe te kennen in plaats van een verkeersbestemming. 
De opmerkingen van het waterschap zijn overgenomen en in het plan verwerkt. 
De Veiligheidsregio heeft een advies afgegeven dat als zodanig is verwerkt in het plan. 
Prorail heeft geen formele vooroverlegreactie gegeven. Wel heeft er informeel overleg 
plaatsgevonden hetgeen heeft geleid tot aanpassing van het plan zoals weergegeven bij 
de provinciale vooroverlegreactie. 

 

Overleg met de bevolking 
Gelet op de samenhang met het provinciale inpassingsplan, heeft een gezamenlijk 
georganiseerde inloopavond plaatsgevonden op 8 mei 2012. Deze inloopavond betrof 
het project in zijn geheel, zodat de bevolking in staat is gesteld zich een integraal beeld 
te vormen over de geplande ontwikkelingen in en rondom het stationsgebied. 
Daarnaast hebben zogenoemde woonkamergesprekken met omwonenden 

plaatsgevonden. Het overleg met de bevolking heeft geleid tot aanpassingen in het 
plan. 
 
Verder is er een virtueel platvorm georganiseerd dat parallel heeft gelopen aan de 
terinzagelegging van het ontwerpplan. Dit platvorm is het resultaat van een 
gezamenlijke inspanning van de gemeente Rheden en de provincie Gelderland en heeft 
de burger de mogelijkheid gegeven om de toekomstige Traverse en de stations-

omgeving virtueel te verkennen. Tot en met 30 januari 2013 is de mogelijkheid 
geboden om vragen te stellen aan projectmedewerkers van de gemeente Rheden en 
van de provincie en kon gereageerd worden op de vragen van andere bezoekers. 
Het doel van deze websessie is geweest om de burger op een laagdrempelige en 
eigentijdse wijze informatie te verschaffen, los van de -formele- zienswijzenprocedure. 
Tevens is het doel geweest om mogelijke zorgen van de burger te verminderen.  

 
Verkeerscirculatieplan 
De herinrichtingsplannen en het bijbehorende bestemmingsplan voor de stations-
omgeving staan zoals aangegeven niet op zichzelf. Om een goed inzicht te krijgen in de 
gevolgen van de planvorming is een verkeerscirculatieplan opgesteld. Op basis hiervan 
worden maatregelen genomen die kunnen zorgen voor een goede verkeersafwikkeling. 
Het Verkeerscirculatieplan is inmiddels gereed en wordt u in een apart voorstel 

aangeboden. De inspraakperiode voor het VCP heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de 

periode van terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan en het ontwerp-
bestemmingsplan.  
 
Samenwerking NS en Prorail  
NS Stations en Prorail hebben beiden belang bij de uitvoering van het voorliggende 
project. Daarbij kan gedacht worden aan de toegankelijkheid van het station, oplossen 

van de huidige parkeerproblematiek en het creëren van voldoende fietsvoorzieningen. 
Vanwege dit belang is samenwerking gezocht met NS Stations en Prorail, hetgeen heeft 
geresulteerd in een procesbrief waarin een aanzet tot samenwerking is neergelegd. 
Aan het samenwerkingstraject is invulling gegeven door het maken van diverse 
afspraken omtrent realisering en financiering. Onder meer zijn afspraken gemaakt met 
de NS over het gebruik van hun gronden voor de parkeervoorziening. Dit traject loopt 

door in de verdere uitvoeringsfase van het project.  
 

Benodigde onderzoeken/ontheffingen bij uitvoering bestemmingsplan 
Alvorens tot uitvoering van het bestemmingsplan kan worden overgegaan, dienen nog 
diverse onderzoeken te worden gedaan en is ontheffing van regelgeving aan de orde. 
Dit betreft in elk geval de volgende aspecten: 
 

 Ontheffing Provinciale Milieuverordening Gelderland  
De zuidzijde van het plangebied maakt onderdeel uit van een grondwater-
beschermingsgebied. Voor de werkzaamheden in het plangebied ter hoogte van de 
parkeervoorziening dient een ontheffing van de Provinciale Milieuverordening 
Gelderland te worden aangevraagd. 
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 Opstellen mitigatie- en compensatieplan 
Naar aanleiding van het verrichte flora- en faunaonderzoek zal een mitigatie- en 

compensatieplan worden opgesteld. Daaruit zal blijken of voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden een ontheffing noodzakelijk is. Dit staat de uitvoerbaarheid van het 
plan echter niet in de weg. 

 
Overwegingen bestemmingsplan 
Aan de totstandkoming van het voorliggende bestemmingsplan liggen een aantal 

uitgangspunten en keuzes ten grondslag. Deze worden hierna samengevat 

weergegeven. 
 
Achterliggende problematiek 
 
Doordat de kern van Dieren wordt doorsneden door een wegtracé is in het gebied geen 
sprake van een goede noord-zuidverbinding. Verder is er in de bestaande situatie veel 

overlast van geparkeerde auto’s en zoekverkeer in de omgeving van het station. Ook de 
inrichting van de openbare ruimte voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen van deze 
tijd. Om een goed en samenhangend beeld te krijgen van de potenties van het gebied, 
is een plan opgesteld voor de herinrichting van het gehele stationsgebied.  
 
De herinrichting van het stationsgebied betreft een complex pakket van maatregelen. 
Gezocht is naar een inrichting die zo optimaal mogelijk de bestaande knelpunten 

verbetert. Belangrijk element is tevens een goede aansluiting bij het provinciale 
Inpassingsplan Traverse Dieren.  
 
Oplossingsrichtingen 
 
 Parkeervoorziening 

Belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan is de realisatie van een 
parkeervoorziening. Aan de inpassing van deze voorziening hebben twee belangrijke 
uitgangspunten ten grondslag gelegen, namelijk: 
1 concentratie van de parkeerplaatsen aan 1 zijde van het spoor (de noordzijde). 

Voordeel hiervan is een beperking van het zoekverkeer; 
2 inpassing van het parkeren op de ‘Dierense’ schaal. Dit betekent geen grote, kale 

verharde oppervlakte en geen hoge gebouwde voorzieningen. 

 

De realisering van een voorziening die voldoet aan genoemde criteria is alleen 
mogelijk aan de noordzijde van het spoor. Aan de zuidzijde wordt dit namelijk 
belemmerd door de inpassing van de provinciale weg. Verder kan een parkeer-
voorziening alleen worden gerealiseerd in de vorm van een gebouwde voorziening. 
Enkel parkeren op een parkeerterrein op maaiveldniveau, ingepast door 
beplantingen, zou teveel ruimte in beslag nemen en is daarom niet haalbaar. 

 
In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan is onder meer onderzoek 
gedaan naar de milieuhygiënische aanvaardbaarheid van het plan. Uit de verrichte 
onderzoeken komt naar voren dat deze positief kan worden beoordeeld. 
Een belangrijk aspect daarbij voor omwonenden vormen de aan te houden afstanden 
ten opzichte van de woonbebouwing, mede in relatie tot de parkeervoorziening en de 

ontsluiting daarvan op de Harderwijkerweg. Vanuit milieuhygiënisch opzicht worden 
hieraan eisen gesteld, waarbij te denken valt aan afstanden voortvloeiende uit 

geluid- en of lichtoverlast. Bij de opzet van het bestemmingsplan is hiermee 
rekening gehouden, zodat aan de afstandsnormen wordt voldaan. 
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 Voetgangerspasserelle 
Een ander belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan is de mogelijkheid van de 

inpassing van een voetgangerspasserelle over het spoor. In het inrichtingsplan is 
namelijk gezocht naar mogelijkheden voor een verbeterde ontsluiting van het station 
én voor een verbeterde noord-zuidverbinding van de kern Dieren. Met de aanleg van 
een voetgangerpasserelle kan hierin worden voorzien. Dit neemt niet weg dat ook 
andere opties denkbaar zijn. Aandachtspunt daarbij is wel dat de ontsluiting van het 
station en de noord-zuidverbinding zo goed als mogelijk dienen te worden ingepast. 

 

 Overige herinrichtingsmaatregelen 
Verder is gezocht naar mogelijkheden voor een verbeterde inrichting van het gebied. 
Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan deze dient te faciliteren. De aanleg van 
een groenvoorziening (in de huidige situatie verhard terrein) voorziet tevens in 
infiltratiemogelijkheden voor hemelwater. De aanleg van fietsparkeerplaatsen en 
fietskluizen is eveneens wenselijk en derhalve mogelijk. Overigens regelt het 

bestemmingsplan alleen de juridisch-planologisch relevante ingrepen in het gebied. 
Overige fysieke ingrepen in de openbare ruimte zijn mogelijk, mits passend binnen 
het aangegeven gebruik. 

 
Procedure: terinzagelegging en zienswijzen 
 
Het bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken als ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

gelegen. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid geweest voor eenieder om 
zijn/haar zienswijze tegen het bestemmingsplan in te dienen. De binnengekomen 
zienswijzen zijn beoordeeld en -indien van toepassing- verwerkt in het 
bestemmingsplan. Hierop wordt in onderdeel 8 van dit voorstel nader ingegaan. 

 
6 Wat gaat het kosten? 

Voor de uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan is een (basis) budget 
beschikbaar, dat is samengesteld uit gelden van de gemeente en van de stadsregio. 
Om te bezien of realisatie haalbaar is uit dit budget, is een (basis)ontwerp doorge-
rekend dat past binnen de wettelijke kaders en uitgaande van de gemeentelijke 
uitgangspunten. Gebleken is dat het plan, concreet bestaande uit de bouw van de 
parkeervoorziening, de passerelle en de herinrichting van de openbare ruimte, haalbaar 
is binnen dit budget.  

 

De wens is om het (basis)ontwerp te optimaliseren. Afhankelijk van cofinanciering van 
derden, waaronder NS Stations, Prorail en hogere overheden, zal hieraan nader vorm 
worden gegeven.  
 
De parkeervoorziening is geprojecteerd op een deel van de Noorder Parallelweg, dat in 
eigendom is van NS Stations. Hierover zijn afspraken gemaakt met NS Stations. 

 
Verder is nog van belang dat ter uitvoering van de bouw van de parkeervoorziening, 
een tweetal woningen in eigendom dienen te worden verworven. Het hiervoor 
benodigde bedrag wordt afgedekt door het beschikbare budget. 

 
Tot slot kan er nog sprake zijn van planschade. Ook dit risico is budgettair afgedekt. 

 
7 Wat zijn de risico’s? 

Het bestemmingsplan dient in alle opzichten uitvoerbaar te zijn.  
Financiële uitvoerbaarheid dient te worden gezocht in het budget dat ter beschikking 
staat. 
Cofinanciering door derden speelt daarbij een rol en zal nog nader worden bezien. 
Verdere optimalisering van het plan is mede hiervan afhankelijk. 

Daarnaast is uitgegaan van de verkoop van niet benodigde woningen. De opbrengsten 
daarvan zijn gezien de huidige markt niet met zekerheid te ramen.  
Verder is van belang dat de benodigde gronden in eigendom worden verworven c.q. dat 
hierover afspraken worden gemaakt c.q. dat een onteigeningsprocedure wordt 
opgestart. 
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Ten aanzien van het beheer van de parkeervoorziening is relevant dat conform 
bestaand beleid de benodigde beheerskosten worden meegenomen in de periodieke 

actualisatie van het sbo, het risico bestaat dat binnen het areaal onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn. 
 
Voorts bestaat het risico dat degene die een zienswijze heeft ingebracht in beroep gaat 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In casu is het waarschijnlijk 
dat hiervan sprake zal zijn. Daarnaast is het risico van planschade reëel. Zoals aange-

geven is dit betrokken bij de budgettering. 

 
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? 

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan zijn 100 zienswijzen naar voren 
gebracht. De ingekomen zienswijzen zijn ambtelijk op procedureel vlak afgestemd met 
de provincie ter voorkoming van misverstanden/doublures. De inhoudelijke 
beantwoording van de zienswijzen is uiteraard een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

 
De zienswijzen liggen voor u bij de stukken ter inzage. In de Nota van zienswijzen, 
bijlage bij het ontwerpraadsbesluit, zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van een 
antwoord. 

 
De zienswijzen betreffen grote hoofdlijnen de volgende onderwerpen: 
a De onderbouwing van de parkeerbehoefte. De noodzaak van 350 parkeerplaatsen 

wordt ter discussie gesteld. Dit heeft geleid tot een nadere onderbouwing in de 
notitie ‘Parkeren Stationsomgeving Dieren’. 

b De locatiekeuze. De keuze van een gebouwde parkeervoorziening aan de noordzijde 
van het station is voor veel reclamanten niet logisch, gewenst of noodzakelijk. 

c De realisatie van de passerelle. Veel reclamanten betwijfelen het nut en de noodzaak 
hiervan. 

d Inpassing in de Dierense maat en schaal. Er zijn vraagtekens geplaatst bij de 
inpassing van de gebouwde parkeervoorziening en de passerelle in het bestaande 
dorp.  

e De aspecten cultuurhistorie en beeldkwaliteit. Gevraagd wordt hoe aan deze 
aspecten aandacht is en wordt besteed.  

f Sociale veiligheid. Gevraagd is hoe deze in het bestemmingsplan is geregeld. 
g Flankerende parkeermaatregelen. Gevraagd wordt in hoeverre in aanvulling op de 

parkeervoorziening flankerende parkeermaatregelen noodzakelijk zijn c.q. zullen 

worden genomen. 
h De locatie van de kiss&ride voorziening(en). Gevraagd is waar deze komen. 
i De locatie van de fietsvoorzieningen. Gevraagd is waar in het bestemmingsplan in 

fietsvoorzieningen is voorzien. 
j De samenwerking met de provincie en de samenhang met het VCP en het 

Inpassingsplan. Diverse reclamanten hebben twijfels over de afstemming tussen de 

gemeente Rheden en de provincie Gelderland. Zij menen dat daardoor onvoldoende 
rekening is gehouden met hun belangen. 

k De communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. Diverse reclamanten 
zijn van mening dat onvoldoende is gecommuniceerd met bewoners en andere 
belanghebbenden. 

 

In de Nota van zienswijzen is in het hoofdstuk ‘Algemene beantwoording’ een 
samenvatting opgenomen van bovengenoemde thema’s. Daarbij is tevens een 

themagericht antwoord hierop geformuleerd. Kortheidshalve wordt in dit raadsvoorstel 
voor een nadere toelichting op deze onderwerpen, alsmede voor de geformuleerde 
beantwoordingen, verwezen naar dit hoofdstuk. Daarnaast zijn in de Zienswijzennota de 
zienswijzen nog afzonderlijk, per zienswijze, samengevat en van een antwoord 
voorzien. Ook daarvoor wordt verwezen naar de Zienswijzennota. 
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Ten aanzien van het creëren en vergroten van verder draagvlak voor de verdere 
uitwerking kan nog het volgende worden opgemerkt. Ter bevordering van de gewenste 

ruimtelijke beeldkwaliteit wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat als aanvulling op 
de Welstandsnota zal worden vastgesteld. De vaststelling hiervan betreft een separaat 
traject. Omtrent dit beeldkwaliteitsplan zal te zijner tijd de mogelijkheid tot inspraak 
worden geboden.  
 
In de Zienswijzennota leest u in het onderdeel ‘Ambtshalve wijzigingen’ tevens de 

aanpassingen die wij u voorstellen op te nemen in het vast te stellen bestemmingsplan.  

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreft de 
wijziging van de entree van de parkeervoorziening, zoals hierboven onder punt 4 is 
omschreven en gemotiveerd. Dit betekent concreet dat de panden aan de 
Harderwijkerweg 4 en 6 niet worden geamoveerd en alsnog een conserverende 
woonbestemming hebben gekregen. Ter plaatse van de Harderwijkerweg 2 
(De Tingeling) is een verkeersbestemming ingetekend. Daarvóór komt groen, dit was 

echter ook al in het ontwerpbestemmingsplan zo voorzien. 
Voor het overige is het bestemmingsplan niet ingrijpend aangepast. Op een aantal 
onderdelen is de toelichting aangepast. Daarin is onder meer de opgestelde notitie 
parkeerbehoefte verwerkt. Ook zijn de resultaten van de bezonningsstudie als bijlage bij 
het bestemmingsplan gevoegd. Dat geldt ook voor de benodigde onderzoeken in relatie 
tot de nieuwe geprojecteerde situatie ter plaatse van de in- en uitrit. Deze hebben 
onder meer geleid tot een hogere maatvoering van de geluidwering ter plekke van de 

entree. Aan deze geluidwering zal in de ontwerphandleiding nadere aandacht worden 
besteed zodat deze op zorgvuldige wijze zal worden vormgegeven. 
Voorts hebben nog enkele ondergeschikte aanpassingen van de verbeelding 
plaatsgevonden om zo een aantal discrepanties tussen inpassingsplan en bestemmings-
plan op te heffen.  

 

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? 
De terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan zal geschieden conform het 
bepaalde in de Wro. De indieners van een zienswijze ontvangen rechtstreeks bericht. 
De aard van de ambtshalve wijziging is niet zodanig dat zes weken met de publicatie 
van het vastgestelde bestemmingsplan behoeft te worden gewacht om Gedeputeerde 
Staten en het Rijk in de gelegenheid te stellen hierover een standpunt in te nemen. 

 

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? 

Nee. 
 
De Steeg, 21 mei 2013 
 
Burgemeester en wethouders van Rheden, 
 

P.M. van Wingerden-Boers, 
burgemeester. 
 
J.W. Kettelerij, 
secretaris. 
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Bijlage II Nota van Wijzingen bij raadsbesluit van  28 juni 2013 tot vaststelling van het 

bestemmingsplan Dieren-Midden, locatie Stationsgebied 

 

 

1. Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen 

 

Verbeelding en regels 

 Zienswijze 83-1:  Aangeven versiecode VA01 op de verbeelding 
 

Toelichting 

 Zienswijze 6-1: Aanvullen van de teksten in de tabel en de bijbehorende uitleg in paragraaf 
2.2 van de toelichting op basis van de notitie parkeerbehoefte. Het maximaal aantal 
benodigde parkeerplaatsen blijft onveranderd op 350 parkeerplaatsen. 

 Zienswijze 9-4: toevoegen van een aanvullende motivering ten aanzien van trillingshinder. 

 Zienswijze 78-6: Het aantal van ‘ongeveer 150 voertuigen’ in paragraaf 4.8aanpassen naar  

‘ongeveer 140’. 
 Zienwzijze 83-4: De term basisbudget in hoofdstuk 6 van de toelichting aanpassen naar 

‘budget’. 

 Zienswijze 98-6: Na realisatie van de passerelle wordt de tunnel afgesloten. Paragraaf 2.3 

wordt op dit onderdeel verduidelijkt. 

 

2. Ambtshalve wijzigingen 

 

Verbeelding en regels 

 De toegang tot de parkeervoorziening wordt  in zuidoostelijke richting verschoven van de 
panden Harderwijkerweg 4 en 6 naar het pand Harderwijkerweg 2 (Tingeling). Het opschuiven 
van de toegang houdt tevens in dat ter hoogte van de nieuwe toegang het meest zuidelijke 
geluidsscherm komt  te vervallen. Uit het aangepaste geluidsonderzoek blijkt dat een scherm 

van 4,5 m hoogte aan de noordzijde van de toegang (tot aan de achtergevel van 
Harderwijkerweg 4) volstaat om aan de wettelijke normen te voldoen, hetgeen aldus wordt 
aangepast. De panden Harderwijkerweg 4 en 6 worden weer  voorzien van de bestemming 

‘Wonen’. 
 Er heeft opnieuw afstemming plaatsgevonden met de plangrenzen van het inpassingsplan. Dit 

heeft geleid tot enkele ondergeschikte aanpassingen ter hoogte van de Harderwijkerweg. 
 In de regels wordt in artikel 4.1 toegevoegd dat bijbehorende voorzieningen mogelijk zijn. 
  In de regels is in artikel 4.2 de maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding 3’ gewijzigd van 2,5 naar 4,5 m. 
 

Toelichting 

 De afbeelding in paragraaf 2.2 met daarop het voorlopig ontwerp wordt vervangen (pijltje 
toegang is ter hoogte van Harderwijkerweg 2 gelegd). 

 De afbeelding in paragraaf 4.8 met daarop de toekomstige verkeerscirculatie wordt 
vervangen. Ondergeschikte tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd en schrijf- en 

stijlfouten hersteld. 
 De  bezonningsstudie wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.  
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Bijlage 1: Nota van Zienswijzen 
Ontwerpbestemmingsplan Dieren-Midden, locatie Stationsgebied 
Juni 2013 

Procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren-Midden, locatie Stationsgebied’ (Hierna: bestemmingsplan) en 
het ‘Verkeerscirculatieplan Dieren en omgeving’ (Hierna: VCP) hebben met ingang van donderdag 
20 december 2012 gedurende een termijn van 6 weken (t/m woensdag 30 januari 2013) ter visie 
gelegen.  
 
Gelijktijdig lagen ook het ontwerp inpassingsplan ‘Traverse Dieren’ (Hierna: inpassingsplan) en de 
onderliggende onderzoeken (waaronder het MER) van de provincie ter inzage. Voor het VCP is een 
aparte zienswijzennota opgesteld. 
 
Iedereen heeft in deze periode het digitale ontwerpbestemmingsplan kunnen raadplegen via internet 
of op het gemeentehuis van Rheden. Tevens waren het ontwerpbestemmingsplan en het VCP in pdf-
formaat te downloaden. 
 
Tijdigheid 
Er zijn op voornoemde twee plannen van de gemeente Rheden in totaal 100 zienswijzen ingediend. 
Enkel de zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan worden in voorliggende 
nota behandeld. 
 
Van de ingediende zienswijzen voldoen er 2 niet aan de vereisten, omdat deze te laat zijn ingediend. 
Ze zijn voor de volledigheid wel beantwoord, maar worden buiten toepassing gelaten bij de procedure. 
Dit staat eveneens vermeld in de beantwoording en de indieners zijn hiervan schriftelijk in kennis 
gesteld. De overige zienswijzen zijn op tijd ingediend en in behandeling genomen. 
 
In verband met het niet mogen publiceren van naam, adres en woonplaats van natuurlijke personen 
op internet, zijn de betreffende zienswijzen geanonimiseerd.  
 
Inhoudelijke beoordeling 
In deze Nota van zienswijzen zijn de ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 
samengevat. De zienswijzen zijn vervolgens door het college van burgemeester en wethouders 
beoordeeld en door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het 
VCP. 
 
De belangrijkste onderwerpen zijn in zijn algemeenheid beantwoord. Deze algemene beantwoording 
is terug te vinden voorafgaand aan de daadwerkelijke zienswijzen. Bij de beantwoording van de 
specifieke zienswijzen wordt naar deze algemene beantwoording verwezen. 
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Wijzigingen bestemmingsplan Dieren-Midden, locatie 
Stationsgebied naar aanleiding van de zienswijzen 
Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan 
aangebracht. Deze wijzigingen staan hieronder beschreven: 
 

Verbeelding en regels 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen is op de 
verbeelding en in de regels de volgende aanpassing doorgevoerd naar aanleiding van de volgende 
zienswijzen: 

 83-1 Bij het digitaal gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan ontbrak de versiecode. Deze omissie 
is in het vastgestelde plan hersteld. 

 

Toelichting 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen zijn de volgende 
aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de volgende zienswijzen: 

 6-1: Om onduidelijkheden over de wijze waarop de parkeerbehoefte is bepaald weg te nemen is 
een notitie parkeerbehoefte opgesteld, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. Zie 
voor meer uitleg de algemene beantwoording ‘parkeerbehoefte’ in deze zienswijzennota. De 
teksten in de tabel en de bijbehorende uitleg in paragraaf 2.2 van de toelichting zijn op basis van 
deze notitie aangevuld. Het maximaal aantal benodigde parkeerplaatsen blijft onveranderd op 350 
parkeerplaatsen. 

 9-4: Naar aanleiding van een opmerking over eventuele trillingshinder, heeft onderzoeksbureau 
DGMR een aanvullende motivering aangeleverd. Deze is aan de toelichting toegevoegd. 

 78-6: Het aantal van ‘ongeveer 150 voertuigen’ zal in de toelichting (paragraaf 4.8) aangepast 
worden naar ‘ongeveer 140’. 

 83-4: De term basisbudget werkt bij nader inzien verwarrend. Dit wordt in hoofdstuk 6 van de 
toelichting aangepast naar ‘budget’. 

 98-6: Na realisatie van de passerelle wordt de tunnel afgesloten. Omdat in paragraaf 2.3 staat dat 
de smalle tunnel gehandhaafd blijft, en dit verwarrend kan zijn, wordt de toelichting hierop 
aangepast. 

 

Ambtshalve wijzigingen 
Naar aanleiding van ambtelijke toetsing en voortschrijdend inzicht is een aantal wijzigingen in het 
bestemmingsplan aangebracht. Deze wijzigingen staan hieronder beschreven: 
 
Verbeelding en regels 

 De toegang tot de parkeervoorziening is in zuidoostelijke richting verschoven van de panden 
Harderwijkerweg 4 en 6 naar het pand Harderwijkerweg 2 (Tingeling). Het opschuiven van de 
toegang houdt tevens in dat ter hoogte van de nieuwe toegang het meest zuidelijke geluidsscherm 
kan komen te vervallen. Uit het aangepaste geluidsonderzoek blijkt dat een scherm van 4,5 m 
hoogte aan de noordzijde van de toegang (tot aan de achtergevel van Harderwijkerweg 4) volstaat 
om aan de wettelijke normen te voldoen. De panden Harderwijkerweg 4 en 6 zijn weer voorzien 
van de bestemming ‘Wonen’. 

 Er heeft opnieuw afstemming plaatsgevonden met de plangrenzen van het inpassingsplan. Dit 
heeft geleid tot enkele ondergeschikte aanpassingen ter hoogte van de Harderwijkerweg. 

 In de regels is in artikel 4.1 toegevoegd dat bijbehorende voorzieningen mogelijk zijn. Dit om 
onduidelijkheden te voorkomen over het feit dat ook zaken zoals een toezichtloge en een 
toiletvoorziening gerealiseerd mogen worden binnen de regels. 

 In de regels is in artikel 4.2 de maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
bouwaanduiding 3’ gewijzigd van 2,5 naar 4,5 m. 
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Toelichting 
De toelichting en de onderliggende milieuonderzoeken zijn bijgewerkt naar aanleiding van de 
hierboven genoemde ambtshalve wijzigingen. 
 
De afbeelding in paragraaf 2.2 met daarop het voorlopig ontwerp is vervangen (pijltje toegang is ter 
hoogte van Harderwijkerweg 2 gelegd). 
 
De afbeelding in paragraaf 4.8 met daarop de toekomstige verkeerscirculatie is vervangen 
(parkeervoorziening is langer en kaartje is niet noordgericht)? komt uit VCP, alleen als daarin ook 
anders is.  
 
Daarnaast zijn ondergeschikte tekstuele wijzigingen doorgevoerd en schrijf- en stijlfouten hersteld. 
 
Ook is de bezonningsstudie als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.  
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Algemene beantwoording 
De algemene beantwoording geeft een toelichting op de belangrijkste onderwerpen in de zienswijzen. 
Bij de specifieke zienswijzen wordt in voorkomende gevallen naar deze algemene beantwoording 
verwezen. 
 
A. Parkeerbehoefte: waarom 350 parkeerplaatsen? 
De gemeente heeft samen met de Stadsregio en NS een opgave om te voorzien in voldoende 
parkeerplaatsen ten behoeve van het intercitystation Dieren. In de notitie ‘Parkeren Stationsomgeving 
Dieren’ is berekend wat de benodigde parkeercapaciteit is van een centrale P+R voorziening. Deze 
resultaten zijn samengevat in paragraaf 2.2 van de toelichting onder de kop ‘Onderbouwing 
parkeerbehoefte’. Hieronder is de nieuwe paragraaf integraal opgenomen: 
 
‘De parkeervoorzieningen rondom station Dieren bestaan uit twee parkeerterreinen aan de noordzijde 
van het spoor met een totale capaciteit van circa 65 parkeerplaatsen en één parkeerterrein aan de 
zuidzijde van het spoor met een capaciteit van circa 55 parkeerplaatsen. Daarnaast is er een 
parkeercapaciteit van circa 100 parkeerplaatsen in de vorm van langsparkeervakken op de Noorder 
Parallelweg, de Prins Bernhardlaan, de Koningin Julianalaan en de Koningin Mariastraat aan de 
noordzijde en op het Stationsplein aan de zuidzijde. In totaal is er dus een parkeercapaciteit van 
circa 220 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen moeten echter ook door bewoners worden gebruikt. 
De bezettingsgraad ligt hierdoor in alle gevallen boven de 90 %. Bovendien blijkt uit parkeeronderzoek 
(Parkeeronderzoek Dieren, Witteveen+Bos, nr. DRN20-1, d.d. 3 januari 2006) dat treinreizigers niet 
alleen parkeren op de parkeerplaatsen direct rondom het station maar ook in de overige straten van 
de Oranjebuurt (noordzijde) en de Spoorstraat e.o. (zuidzijde). 
 
Bij het bepalen van de benodigde parkeercapaciteit gaat de gemeente uit van de volgende 
uitgangspunten: 

 In de toekomstige situatie parkeren treinreizigers in de parkeervoorziening. Hierdoor is de 
parkeerruimte in de omliggende woonstraten weer volledig beschikbaar voor bewoners; 

 In de toekomstige situatie komt er geen betaald parkeren;  

 Een parkeerdruk van maximaal 90 % wordt als norm gehanteerd. Treinreizigers dienen 
gemakkelijk een parkeerplek te vinden bij het station; 

 Er is momenteel sprake van een latente vraag. Treinreizigers mijden op dit moment station Dieren 
als gevolg van de beperkte parkeercapaciteit.  

 
Volgens het parkeeronderzoek waren er minimaal 146 parkerende treinreizigers in de zones direct om 
het station. Aangezien de methode voor het bepalen van treinreizigers en werkenden berust op de 
parkeerduur en de locatie waar men parkeert, is het werkelijke aantal treinreizigers hoger omdat door 
de hoge parkeerdruk ook buiten deze zones wordt geparkeerd. Door ook de omliggende zones 
rondom het stationsgebied te beschouwen is het aantal parkerende treinreizigers in 2005 zodoende 
bepaald op 175. 
 
Uit reizigersonderzoek van de NS is gebleken dat het aantal in- en uitstappers in de periode 2005 - 
2011 met circa 5 % is toegenomen. Ook moet rekening gehouden worden met 10 % piektoeslag om 
ook op drukke dagen een parkeerplek te kunnen bieden. Om die reden is als huidige parkeervraag 
van treinreizigers 200 parkeerplaatsen aangenomen. Het parkeeronderzoek is niet geactualiseerd 
omdat het gezien de totale hoeveelheid parkeerplaatsen en de hoge parkeerdruk reëel is om aan te 
nemen dat het aantal parkerende treinreizigers groter zou zijn dan de genoemde 200. Er zijn immers 
slechts 220 parkeerplaatsen beschikbaar in de directe omgeving van het station. 
 
De Stadsregio heeft in 2011 laten onderzoeken (P+R in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, AVG-
Movares, d.d. december 2011) welke locaties geschikt zouden kunnen zijn als P+R. Uit dit onderzoek 
blijkt dat een P+R voorziening bij station Dieren tot 2020 kan zorgen voor 75 tot 150 extra reizigers op 
het spoor. Dit is een ruime bandbreedte en verondersteld een gelijke groei voor reizigers richting 
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Zutphen en richting Arnhem. Omdat de gemeente verondersteld dat deze groei voornamelijk richting 
Arnhem plaatsvindt, is gerekend met 115 parkeerplaatsen voor de extra P+R parkeervraag. 
 
Omdat overstappers rondom het station eenvoudig een parkeerplaats dienen te kunnen vinden, mag 
de parkeerdruk op de parkeervoorziening niet hoger liggen dan 90 %. Om dit te realiseren moeten 
35 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Deze extra parkeerplaatsen zijn tevens bedoeld om 
piekmomenten te kunnen opvangen. 
 
In tabelvorm ziet de parkeercapaciteit er als volgt uit: 
 

Parkeercapaciteit parkeervoorziening Aantal parkeerplaatsen 

Bestaande parkeervraag 2013 200 

Extra parkeervraag P+R 115 

Extra parkeerplaatsen om gemiddelde parkeerdruk onder 90 % te 
houden en ten behoeve van piekmomenten 

35 

Totaal  350 

 
De parkeercapaciteit van 350 parkeerplaatsen komt overeen met de parkeercapaciteit die NS 
aanhoudt op basis van het verwachte aantal in- en uitstappers in 2020.’ 
 
De notitie en beide achterliggende parkeeronderzoeken zijn als bijlage bij het bestemmingsplan 
gevoegd. 
 
B. Locatiekeuze: waarom een gebouwde P+R voorziening aan de noordzijde van het station? 
Het voorlopig ontwerp stationsomgeving Dieren (juni 2012) vormt de basis voor de locatiekeuze. 
Hierin is de locatie bepaald waar, op basis van de gestelde uitgangspunten, een P+R voorziening de 
meest duurzame oplossing kan bieden voor de passagiersstromen in de stationsomgeving. Dat de 
gemeente gezien de parkeerbehoefte kiest voor een gebouwde P+R voorziening aan de noordzijde 
van het station (en niet (ook) aan de zuidzijde zoals in veel zienswijzen wordt aangehaald) heeft de 
volgende redenen: 

 Belangrijk uitgangspunt is om de totale parkeerbehoefte te concentreren in één P+R voorziening 
zo dicht mogelijk bij het station ter voorkoming van zoekverkeer en parkeren in woonbuurten. 
Zodoende komt er één centrale parkeerplek om met de auto bij het station te parkeren, met als 
gevolg één verkeersstroom, waardoor de overlast van de in de omgeving van het station 
rondrijdende automobilisten zoekend naar een geschikte parkeerplek naar verwachting van de 
gemeente zal worden opgeheven. Ook ontstaat door de centrale P+R voorziening duidelijkheid 
voor reizigers die met de auto naar het station komen. 

 In het voorlopig ontwerp stationsomgeving Dieren (juni 2012) zijn de fysieke beperkingen in beeld 
gebracht voor het parkeren aan de zuidzijde van het station. Tussen de Harderwijkerweg en de 
Wilhelminaweg ontbreekt de benodigde fysieke ruimte tussen de tunnelbak en het spoor om 
binnen de gestelde ruimtelijke en financiële kaders maximaal 350 parkeerplaatsen aan te leggen. 

 Gezien de grootte van de opgave en de beschikbare ruimte in de directe nabijheid van de toegang 
van het station betekent dit dat er over meerdere lagen geparkeerd zal moeten worden. Dit blijkt 
ook uit de studie naar het ruimtebeslag die in het kader van het ‘Voorlopig ontwerp’ voor de 
Stationsomgeving Dieren (d.d. juni 2012) is uitgevoerd (zie blz. 11 en 12). Alleen parkeren op 
maaiveld is dus niet mogelijk. 

 Een P+R voorziening ten zuiden van het station zou bovendien betekenen dat reizigers vanaf de 
richting Apeldoorn en Laag-Soeren alsnog in de Oranjebuurt zullen parkeren. De gemeente schat 
in dat door de toekomstige verkeersstructuur, als gevolg van de aanleg van de Traverse, het 
parkeren op straat in Dieren-Zuid nauwelijks aan de orde zal zijn. 

 Voorts wil de gemeente het beschermd dorpsgezicht van Dieren-Zuid, dat door de huidige ligging 
van de N348 nauwelijks ervaren wordt, beter zichtbaar maken en Dieren aan deze zijde van het 
station weer een ‘groen hart’ geven. Een gebouwde P+R voorziening in Dieren-Zuid zou niet 
bijdragen aan dit ‘groene hart’ en doet afbreuk aan de beleving van het Stationsplein dat 
weliswaar niet is gelegen in het beschermd dorpsgezicht zelf, maar wel binnen de biotoop ervan.  
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 Mede op basis van de planontwikkeling in het verleden kan gesteld worden dat een verdiepte 
gebouwde P+R voorziening financieel niet haalbaar is. Gezocht is naar een ruimtelijk en financieel 
haalbare oplossing die gevonden is in de vorm van een centraal gebouwde P+R voorziening. 
Naast de eerdere genoemde primaire argumenten is mede gekozen voor één centrale P+R 
voorziening aan de noordzijde omdat dit in kosten gunstiger is dan een P+R voorziening aan 
beide zijden van het station. 

 De P+R voorziening is gelegen op loopafstand van het centrum van Dieren, wat het 
winkelcentrum aantrekkelijker zal maken voor het winkelend publiek van en buiten Dieren.  

 
Door enkele reclamanten wordt de huidige locatie van het Shell-station als alternatieve locatie 
voorgesteld. Uitgangspunt van het voorliggende plan is echter dat alle voorzieningen zo dicht mogelijk 
bij elkaar moeten liggen. Dit betekent dat een P+R voorziening op de locatie van het Shell-station te 
ver van de ingang van het station zou komen te liggen met het risico dat het parkeren alsnog in de 
omliggende woonbuurten gebeurt. Ervaring (en eisen) van ProRail en NS geven aan dat er een zo 
kort mogelijke en logische overstap moet zijn. Vanuit dit oogpunt is de locatie ongeschikt. Bovendien 
is er de ruimtelijke wens om juist het landgoed meer te betrekken bij het dorp, door middel van het 
doortrekken van het groen tot in het stationsgebied. Een P+R voorziening op de locatie van het Shell-
station zou dit in de weg staan.  
 
Door enkele reclamanten wordt aangedragen dat 65 % van de treinreizigers die met de auto naar het 
station gaat vanaf de zuidzijde komt en zodoende twee maal per dag de spoorwegovergang bij de 
Harderwijkerweg moet kruisen. Dit is echter geen probleem, ondanks dat het aantal treinen naar 
verwachting toeneemt. Doordat de verkeerssituatie rond de Harderwijkerweg (de aansluiting en de 
oversteek) en ook de Wilhelminaweg anders wordt vormgegeven, gaat de verkeersafwikkeling ter 
plekke aanmerkelijk soepeler verlopen. Het doorgaande regionale verkeer hoeft niet meer over de 
Harderwijkerweg. De toekomstige wachttijden en de verkeersafwikkeling over het spoor kunnen dus 
ook niet vergeleken worden met de huidige situatie.  
 
C. Passerelle: nut en noodzaak 
Het voorlopig ontwerp stationsomgeving Dieren (juni 2012) vormt de basis voor het 
ontwerpbestemmingsplan. In dit ontwerp is al toegelicht dat het opheffen van de functionele 
barrièrewerking van het spoor en het verbeteren van de toegankelijkheid van het station ten grondslag 
liggen aan de keuze voor een passerelle. Ter plaatse van het station van Dieren is het op dit moment 
mogelijk om zich van Dieren-Zuid naar Dieren-Noord en vice versa te verplaatsen, maar dat is een 
behoorlijke zoektocht. Aan de zuidzijde bevindt zich een gelijkvloerse oversteek over het spoor, 
voorzien van spoorbomen. Deze zit echter verscholen tussen een technische ruimte ten behoeve van 
het spoor en fietskluizen. Vanaf het perron kunnen voetgangers vervolgens richting de noordzijde via 
een smalle voetgangerstunnel zonder lift. Met de passerelle ontstaat behalve een functionele 
oversteek voor voetgangers en een tweezijdig goed ontsloten station ook een aantrekkelijke 
ruimtelijke schakel tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid. 
 
Het verlengen en verbreden van de bestaande tunnel (inclusief de aanleg van een lift) is bezien vanuit 
de plannen voor het stationsgebied en de Traverse Dieren niet mogelijk. De verdiepte ligging van de 
Traverse aan de zuidoostzijde van het spoor beperkt de mogelijkheid om de verlengde tunnel op een 
fraaie, sociaal veilige en toegankelijke wijze op het maaiveld te laten aansluiten. 
 
De mening van sommige reclamanten dat de passerelle een verslechtering is ten opzichte van de 
bestaande situatie en geen gevoel van verbinding geeft, deelt de gemeente niet. De passerelle zorgt 
niet alleen voor een goed zichtbare en veilige toegang vanaf de noord- en zuidzijde van het station 
naar het perron en vice versa, maar fungeert ook als belangrijke voetgangersverbinding tussen 
Dieren-Noord en Dieren-Zuid. Er verdwijnt bovendien een minder veilige gelijkvloerse overgang ter 
hoogte van het zuidelijke spoor (wens van ProRail) én omdat de passerelle wordt voorzien van liften 
en de routing veel duidelijker wordt, zal de toegankelijkheid van het station geoptimaliseerd worden. 
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D. Dierense maat en schaal: hoe zijn de P+R voorziening en de passerelle ingepast in het 
bestaande dorp? 

 
Algemeen 
Een zorgvuldige inpassing van de P+R voorziening en de passerelle, passend bij de maat en schaal 
van Dieren, is een belangrijk uitgangspunt van het voorlopig ontwerp. De wijze waarop dit gebeurt 
staat grotendeels in de toelichting bij het voorlopig ontwerp en komt ook aan de orde in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Daarin zijn ook de eventuele wijzigingen in het voorlopig ontwerp door 
voortschrijdend inzicht inzichtelijk gemaakt en onderbouwd. In de eerste plaats wordt dan ook 
verwezen naar deze motivering. Ter nadere toelichting aanvullend hierop nog het volgende: 
 
P+R voorziening 
Voor de Dierense maat en schaal wordt in de zienswijzen veelal een vergelijking gemaakt met 
woonbebouwing. Echter, binnen een dorp zijn ook gebouwen zoals kerken, scholen, bedrijfsgebouwen 
e.d. aanwezig die zich prima voegen in het dorpsbeeld. Vaak zijn deze ook gevestigd op belangrijke 
punten in het dorp zoals het centrum, langs hoofdwegen of bij een station. De toevoeging van een 
groter volume dan woonbebouwing is in een dorp dus goed mogelijk en kan bijdragen aan een 
gevarieerd dorpsbeeld. Gezien de gekozen maatvoering, die in het voorlopig ontwerp is afgestemd op 
de bestaande bebouwing, is de overtuiging van de gemeente dat de P+R voorziening passend is 
binnen de Dierense maat en schaal. Daarnaast is de stationsomgeving als belangrijk knooppunt 
binnen het dorp een gebied waar een dergelijke voorziening in de gekozen maatvoering te 
rechtvaardigen is. Bovendien is de overtuiging van de gemeente dat het realiseren van maximaal 
350 parkeerplaatsen op één of meerdere grote verharde terreinen op maaiveld niet aansluit bij de 
Dierense maat en schaal. Een gebouwde voorziening zorgt in vergelijking daarmee voor een betere 
ruimtelijke inpassing waarbij de impact van de geparkeerde auto’s op de openbare ruimte wordt 
verkleind en de kwaliteit van de inrichting van het openbare gebied kan worden vergroot. 
 
Het bestaande beeld zal weliswaar veranderen, maar deze verandering is zorgvuldig ingepast. Zo 
blijkt onder meer uit een bezonningsstudie waarin te zien is dat de P+R voorziening slechts beperkt 
invloed heeft op de hoeveelheid zonlicht in de tuinen en de woningen aan de Prins Bernhardlaan. Om 
de omwonenden tegemoet te komen is de P+R voorziening in een eerder stadium van de planvorming 
al enkele meters in zuidoostelijke richting opgeschoven. Ten behoeve van de inpassing is de 
bouwhoogte van de P+R voorziening aan de westzijde afgestemd op de bestaande bebouwing, is er 
een groenbuffer tussen de achterzijde van de percelen aan de Prins Bernhardlaan en de P+R 
voorziening opgenomen en zal in de detaillering en vormgeving van de P+R voorziening aandacht 
worden besteed aan het creëren van een aantrekkelijk beeld. Dit laatste krijgt aanvullend op het 
bestemmingsplan invulling in een beeldkwaliteitsplan. In deze handleiding zal ook worden ingegaan 
op de relatie met het beschermd dorpsgezicht en het monumentale station waarbij het respecteren 
hiervan centraal staat. Dit bevat onder meer eisen voor de uitstraling van de voorziening naar buiten 
toe, zoals materiaalgebruik. Een en ander met een goede balans tussen respect voor historie en een 
aansprekende, uitnodigende uitstraling. Aangezien het bestemmingsplan geen 
beeldkwaliteitsinstrument is, zal hiervoor een beeldkwaliteitsplan opgesteld worden. De gemeenteraad 
zal dit beeldkwaliteitsplan later als aanvulling op de welstandsnota vaststellen. 
 
De achtergronden voor de toegestane bouwhoogten zijn terug te vinden in de toelichting van het 
bestemmingsplan. Er zijn maximum bouwhoogten opgenomen wat niet automatisch betekent dat er tot 
deze hoogte gebouwd wordt. Hoger kan in ieder geval niet. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid 
om, zoals de afgelopen maanden al is gedaan, diverse ontwerpen met de bewoners te bespreken. Het 
doel hiervan is een ontwerp te ontwikkelen waarin het waarborgen van sociale veiligheid, privacy en 
een acceptabel geluidsniveau centraal staat.  
 
Passerelle 
In alle uitwerkingen van het ontwerp heeft de gemeente rekening gehouden met een passerelle 
(loopbrug) over het spoor. Deze passerelle dient vanwege eisen van ProRail minimaal 6,5 m boven 
het spoor te komen. Het bouwen van een 2

e
 laag op de P+R voorziening aan de spoorzijde betekent 
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dat de bovenste laag aansluit op de hoogte van de passerelle en een belangrijk deel van de 
benodigde oversteekhoogte voor voetgangers al wordt overbrugd. Dit vergroot de functionaliteit van 
de P+R voorziening. Een (deels) verdiepte ligging zoals enkele reclamanten voorstellen is hierdoor 
ook minder vanzelfsprekend; er moet immers sowieso voor de passerelle een hoogte overbrugd 
worden. 
 
E. Cultuurhistorie en beeldkwaliteit: op welke wijze is/wordt aan deze aspecten aandacht 

besteed?  
Het bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk waaraan een onderbouwing en afweging van 
verschillende aspecten ten grondslag ligt. Cultuurhistorie en beeldkwaliteit vormen hier een onderdeel 
van en worden in de toelichting aan de orde gesteld. Aangezien voor beide aspecten geldt dat deze 
na het bestemmingsplan nog verder in het ontwerp worden betrokken, is bezien of er voldoende 
waarborgen zijn dat de geboden ontwikkeling past binnen de cultuurhistorische waarden. De beoogde 
ontwikkeling is al besproken, en zal verder invulling krijgen in samenspraak met de Commissie 
Cultuurhistorie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Welstandscommissie. Verder wordt 
een ‘beeldkwaliteitsplan’ opgesteld waarin de uitgangspunten voor beeldkwaliteit zijn opgenomen. 
Belangrijk aandachtspunt hierin is de inpassing ten opzichte van de bestaande woonomgeving, het 
beschermde dorpsgezicht en het monumentale station. Op deze wijze zijn de belangen van deze 
aspecten voldoende gewaarborgd in het bestemmingsplan. 
 
Als aanvulling op de toelichting nog het volgende: Het is de ambitie van de gemeente om de P+R 
voorziening en de passerelle kwalitatief goed vorm te geven, zo optimaal mogelijk in te passen in de 
omgeving en op elkaar te laten aansluiten. De P+R voorziening en de passerelle worden daarom 
conform het advies van de ‘Commissie Cultuurhistorie’ van 29 januari 2013 als eenheid ontworpen. 
Ook de buitenruimte zal als eenheid ontworpen worden. 
 
Om te voorkomen dat de passerelle het monumentale perrongebouw en de monumentale perronkap 
gaat overheersen zal de nieuwe verbinding over het spoor conform dit advies een eigen(-tijdse) 
kwaliteit mee krijgen. Dit in contrast met de eenvoudige architectuur van het perrongebouw en de 
perronoverkapping. 
 
De exacte ligging, omvang, materialisering en detaillering van de P+R voorziening en de passerelle 
(inclusief de aansluiting op elkaar) zijn nog onderwerp van nadere uitwerking.  
 
Daarom zal te zijner tijd een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld voor het stationsgebied, die als 
bijlage bij de welstandsnota wordt gevoegd. Dit beeldkwaliteitsplan komt tot stand in overleg met de 
Commissie Cultuurhistorie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
Juist door de P+R voorziening ten noordwesten van het station te realiseren wordt voorkomen dat de 
visuele kwaliteit van het beschermd dorpsgezicht in Dieren-Zuid wordt ondergraven. Door de aanleg 
van de Traverse en de herinrichting van het Stationsplein, zal naar onze mening het beschermd 
dorpsgezicht Dieren-Zuid zelfs beter tot zijn recht komen dan in de huidige situatie.  
 
De angst voor een visuele scheiding van Dieren-Noord en Dieren-Zuid door de aanleg van de P+R 
voorziening deelt de gemeente overigens niet. Daarvoor is de maximale hoogte van de P+R 
voorziening te beperkt. Bovendien zal het stationsgebied door de herinrichting van de openbare ruimte 
veel meer een eenheid gaan vormen dan nu het geval is. 
  
F. Sociale veiligheid: hoe is dit in het bestemmingsplan geregeld? 
De precieze maatregelen voor het aspect sociale veiligheid vallen weliswaar buiten de reikwijdte van 
het bestemmingsplan, maar vormen bij de uitwerking van het ontwerp voor de P+R voorziening en de 
passerelle én bij het inrichtingsplan belangrijke aandachtspunten. Het bestemmingsplan biedt in ieder 
geval de mogelijkheid om bijbehorende voorzieningen te realiseren. Daarbij komen aspecten als 
zichtcontact, verlichting, bescherming tegen weersinvloeden en een heldere routing aan de orde. Het 
bestemmingsplan kan hier zoals gezegd verder geen eisen aan stellen. 
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Voor wat betreft de sociale veiligheid in het bestaande voetgangerstunneltje geldt het uitgangspunt dat 
deze tunnel na realisatie van de passerelle zal worden afgesloten. 
 
G. Welke flankerende parkeermaatregelen worden genomen? 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een P+R voorziening mogelijk waarvan de verwachting 
is dat daarmee de huidige parkeerproblematiek wordt weggenomen. De P+R voorziening zal gratis 
zijn. 
 
De gemeente zal, samen met de bewoners, het parkeren in zowel Dieren-Zuid als de Oranjebuurt 
blijven monitoren. Indien nodig kan de gemeente desgewenst, aanvullend op het bestemmingsplan, 
verkeersmaatregelen in de wijk nemen.  
 
Daarnaast zal, eveneens aanvullend op het bestemmingsplan, in de herinrichting van de openbare 
ruimte zoveel mogelijk het gewenste parkeergedrag worden gestimuleerd.  
 
H. Waar komen de kiss & ride voorzieningen? 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen de bestemming ‘Verkeer’ kiss & ride 
voorzieningen te realiseren. Dit kan zowel binnen als buiten de P+R voorziening. Duidelijk is wel dat er 
zeker één of meerdere kiss & ride mogelijkheden komen aan de noordzijde; de definitieve locaties 
worden in de verdere uitwerking bepaald.  
 
Er komt in ieder geval één kiss & ride strook aan de noordzijde van het station op maaiveld nabij de 
huidige aansluiting van de Koningin Julianalaan op de Noorder Parallelweg. 
 
De hoeveelheid kiss & ride verkeer aan de noordzijde zal ongeveer gelijk zijn aan de huidige situatie. 
Omdat er nauwelijks sprake meer zal zijn van zoekverkeer (naar parkeerplaatsen) zal het verkeer in 
de Oranjebuurt behoorlijk afnemen ten opzichte van de bestaande situatie. 
 
Ook aan de zuidzijde van het station komt een kiss & ride strook. Deze strook wordt planologisch 
mogelijk gemaakt binnen de bestemming ‘Verkeer’ in het provinciale inpassingsplan. 
 
I. Waar zijn in het bestemmingsplan fietsvoorzieningen voorzien? 
Gelijk aan de voorgaande kiss & ride voorzieningen is het ook mogelijk binnen de bestemming 
‘Verkeer’ fietsvoorzieningen te realiseren. De exacte locatie en capaciteit wordt in de verdere 
uitwerking bepaald. Vaststaat dat zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het station 
voorzieningen komen om fietsen te stallen. Ook binnen het provinciale inpassingsplan is het mogelijk 
om binnen de bestemming ‘Verkeer’ fietsvoorzieningen te realiseren. 
 
De herkomst van fietsverkeer en de toegang tot het station zijn leidend bij de plaatsbepaling van de 
fietsvoorzieningen. Belangrijk is dat deze voorzieningen zo komen te liggen dat deze voor de 
gebruiker op de juiste plek liggen om te voorkomen dat fietsen elders worden gestald. Dit zal daarom 
in samenspraak worden gedaan met fietsexperts van NS. 
 
J. Samenwerking met provincie en samenhang met VCP en inpassingsplan 
Meerdere reclamanten stellen dat er onvoldoende afstemming is geweest tussen de gemeente 
Rheden en de provincie Gelderland over de plannen voor de Traverse Dieren, het stationsgebied en 
het VCP. Reclamanten stellen dat mede hierdoor in de plannen onvoldoende rekening is gehouden 
met de belangen van omwonenden.  
 
De gemeente werkt in het kader van de planvorming voor de Traverse Dieren en het stationsgebied 
nauw samen met de provincie. De provincie is de eindverantwoordelijke voor de plannen van de 
Traverse Dieren. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de plannen voor de stationsomgeving en 
het VCP dat gaat over de afwikkeling van het verkeer op het gemeentelijke wegennet en de 
aansluiting hiervan op de Traverse Dieren.  
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In de planvorming over de Traverse Dieren, het stationsgebied en het VCP heeft de afgelopen jaren 
continu - zowel ambtelijk als bestuurlijk - afstemming plaatsgevonden tussen de provincie Gelderland 
en de gemeente Rheden. De ontwerpplannen zijn ook gelijktijdig ter inzage gelegd, zodat 
belanghebbenden en belangstellenden de plannen gezamenlijk konden beoordelen en zij niet in hun 
rechtsbelang zouden worden geschaad. Ook bij het uitwerken en realiseren van de plannen blijven 
provincie en gemeente nauw afstemmen en samenwerken. 
 
Zowel de gemeente Rheden als de provincie Gelderland zijn van mening dat door deze nauwe 
samenwerking en het gelijk laten oplopen van de ruimtelijke plannen voldoende rekening is gehouden 
met de belangen van omwonenden. 
 
K. Communicatie rondom het project 
Verscheidene reclamanten geven aan dat er geen dialoog met de bewoners en andere 
belanghebbenden is geweest. De gemeente herkent deze zienswijze niet en neemt ook afstand van 
deze stellingname als zou het college niet bereid zijn tot overleg over de plannen. 
 
De gemeente Rheden heeft, samen met de provincie Gelderland in het kader van de Traverse Dieren 
en de herinrichting van het stationsgebied, op verschillende wijzen en verschillende momenten 
belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over de plannen. 
 
De gemeente is in oktober 2011 gestart met het maken van een plan voor de stationsomgeving. 
Hierbij heeft de gemeente samen met NS, ProRail, de Provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-
Nijmegen verkend welke wensen en eisen er zijn voor de herinrichting van de stationsomgeving. Op 
basis van deze informatie heeft de gemeente een schetsontwerp van de stationsomgeving gemaakt. 
Dit schetsontwerp is in maart en april 2012 in vier bijeenkomsten besproken met de direct 
omwonenden. Ook is in mei 2012 een inloopavond gehouden voor alle inwoners van Dieren. De 
dialoog met omwonenden en de reacties tijdens de informatieavond heeft de gemeente benut om de 
plannen te optimaliseren. De reacties hebben ook daadwerkelijk geleid tot wijzigingen in het plan. 
 
Deze wijzigingen heeft de gemeente in de periode oktober november opnieuw met de direct 
omwonenden besproken. De belangrijkste wijziging is dat de in- en uitgang van de parkeervoorziening 
aan de Harderwijkerweg is komen te liggen en niet langer aan de kant van de Oranjebuurt. 
 
Vanaf 20 december 2012 waren alle stukken van bestemmingsplan en het inpassingsplan (en het 
MER) te allen tijde beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de 
gemeentelijke website en de provinciale waren daarnaast gedurende deze periode alle stukken met 
betrekking tot het bestemmingsplan, het VCP en het inpassingsplan (en het MER) in pdf-formaat 
beschikbaar. Ook stond er op de provinciale website een link naar de gemeentelijke stukken en 
omgekeerd. 
 
In het gemeentehuis hebben bovendien de hele zienswijzenperiode analoge exemplaren ter visie 
gelegen van het inpassingsplan en het MER, het bestemmingsplan en het VCP. Hiermee wordt aan 
de wettelijke vereisten voldaan. In aanvulling hierop hebben de analoge stukken vanaf 24 december 
2012 ook ter inzage gelegen in het infocentrum in Dieren, zodat de analoge stukken ook tijdens de 
sluiting van het gemeentehuis te raadplegen zijn geweest. 
 
De algemene wet Bestuursrecht (artikel 3.16) bepaalt dat de termijn voor het naar voren brengen van 
een zienswijze over een ontwerpbesluit zes weken bedraagt, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere 
termijn is bepaald. Van dit laatste is geen sprake (zie artikel 3.26 juncto artikel 3.8 Wro). De wet stelt 
geen beperking aan de terinzagelegging in vakantieperiodes. De terinzagelegging van het 
bestemmingsplan, het VCP en het inpassingsplan (en het MER) heeft op de juiste wijze 
plaatsgevonden. 
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Deze op het bestemmingsplan ingediende zienswijzen worden in de besluitvorming betrokken. Tevens 
krijgen de indieners van een zienswijze een exemplaar van de zienswijzennota opgestuurd. 
 
Aangezien het bestemmingsplan geen beeldkwaliteitsinstrument is, zal hiervoor een apart 
beeldkwaliteitsplan opgesteld worden. Hierop is in een later stadium nog inspraak mogelijk. De 
gemeenteraad zal dit beeldkwaliteitsplan vervolgens als aanvulling op de welstandsnota vaststellen. 
 
De gemeente blijft daarnaast ook in de komende periode overleggen met de direct betrokkenen en 
belanghebbenden. De gemeente zal via de gebruikelijke kanalen (website, evt. nieuwsbrief) haar 
inwoners informeren over het verdere verloop van het planproces, de manier waarop mensen 
betrokken worden (o.a. inspraakmogelijkheden) en (te zijner tijd) over de wijze van uitvoering. 
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Zienswijzen 
 
1. Particulier, ingekomen op 29 december 2012 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant geeft aan dat de trottoirrand op de 
Noorder Parallelweg (ter hoogte van de 
fietsenstallingen tot aan de tunnel) voor visueel 
gehandicapten een essentiële geleidelijn is om de 
weg te vinden. Vaak wordt bij herinrichtingen de 
weg met het trottoir gelijkvloers gemaakt, wat voor 
visueel gehandicapten de zaak ontoegankelijk en 
gevaarlijk maakt. 
 
Suggestie is om een duidelijk voelbare verhoging 
te behouden die met een taststok is te voelen. De 
huidige trottoirband zonder blokkerende 
lantaarnpalen is het meest ideaal. Tussenoplossing 
is een hoogteverschil tussen fietspad en 
voetgangersgebied. 

De genoemde suggesties worden op prijs 
gesteld, maar vallen buiten de reikwijdte 
van het bestemmingsplan. De gemeente 
neemt deze suggesties mee bij de 
uitwerking van het ontwerp van de 
openbare ruimte waarbij eveneens Prorail 
en NS zijn betrokken. 

2 Reclamant geeft aan dat op het NS-gebied 
(passerelle, bij elke trap en op tussenplateaus) 
alsook op en naar het busgebied een voelbare/ 
hoorbare geleidelijn (klanktegels/ ribbels) dient te 
zijn. Evenals contrasterende, voelbare 
markeringen voor niveauverschillen. Een volledig 
gesloten balustrade aan de trappen, bij de liften en 
boven op de passerelle geeft enorme duidelijkheid 
waar deze trappen en liften zijn. Uiteraard dienen 
alle geleidelijnen op elkaar aangesloten te zijn. 
Vaste haltes hebben de voorkeur boven digitale 
haltes. 

Zie beantwoording onder 1-1 

3 Reclamant geeft aan de argumentatie graag in een 
persoonlijk gesprek nader te willen toelichten. Het 
in één keer goed inrichten zal kostenefficiënter zijn 
dan wanneer achteraf aanpassingen moeten 
worden gemaakt. Het verzoek is om de suggesties 
ook met de NS en de streekbusvervoerders kort te 
sluiten. 

Het ontwerp voor de openbare ruimte is 
nog in ontwikkeling. Hierover zal op een 
nader te bepalen wijze communicatie 
plaatsvinden, waarbij een persoonlijk 
gesprek altijd mogelijk is. De gemeente zal 
via de gebruikelijke kanalen (website, evt. 
nieuwsbrief) haar inwoners informeren over 
de planontwikkeling en (te zijner tijd) over 
de uitvoering. 

 
2. Particulier, ingekomen op 31 december 2012 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 De P+R voorziening is te groot en te hoog en niet 
passend bij de kleinschaligheid van dit dorp. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

2 De P+R voorziening past al helemaal niet zo naast 
dat prachtige kleine monumentale station. 
Reclamant vraagt zich af hoe dat te rijmen is met 
de erfgoednota? 

Zie algemene beantwoording 
‘cultuurhistorie en beeldkwaliteit’ 
 
In aanvulling hierop het volgende:  
De Erfgoednota is een beleidsnota waarin 
de gemeente aangeeft hoe in het 
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algemeen met erfgoed wordt omgegaan; er 
wordt niets gezegd over specifieke 
projecten. Daarover adviseert de 
Commissie Cultuurhistorie in de lijn van 
deze nota. 

3 Reclamant is van mening dat de P+R voorziening 
in zijn geheel onder de grond gewerkt zou moeten 
worden, en hoort graag hoeveel dit kost en 
waarom hier niet voor gekozen is? 

Er is niet gekozen voor een verdiepte 
ligging, omdat mede op basis van de 
planontwikkeling in het verleden gesteld 
kan worden dat een verdiept gebouwde 
P+R voorziening financieel niet haalbaar is. 
Gezocht is naar een ruimtelijk en financieel 
haalbare oplossing die gevonden is in de 
vorm van één centraal gebouwde P+R 
voorziening. 

4 Reclamant geeft aan dat het beter zou zijn om 
alleen wat huizen te slopen, vervolgens de 
parkeerplaats op de grond wat groter te maken en 
het daarbij te laten. Dat zou veel geld schelen. 

De inzet is gericht op een oplossing van de 
parkeerproblematiek voor de lange termijn. 
Dit vraagt om de realisering van maximaal 
350 parkeerplaatsen. Hiervoor is een 
voorlopig ontwerp gemaakt dat, zoals 
toegelicht in het bestemmingsplan, 
ruimtelijk en financieel haalbaar is. Een 
variant met enkel parkeren op maaiveld 
binnen het beschikbare plangebied biedt 
geen duurzame oplossing en is daarom 
niet aan de orde. 

5 Reclamant vraagt zich af wie eigenlijk bij het 
station komen parkeren. Reclamant neemt aan dat 
de meeste bezoekers van het station uit Dieren zelf 
komen. Het gros daarvan kan ook komen lopen of 
met de fiets. Door het maken van meer 
parkeergelegenheid bereikt de gemeente vooral 
dat minder mensen te voet of met de fiets komen. 
Het zal dus drukker worden in de wijk. 

Voor de onderbouwing van de behoefte 
aan parkeerplaatsen zie algemene 
beantwoording ‘parkeerbehoefte’. 
 
Daarnaast is de herinrichting van de 
stationsomgeving gericht op een 
optimalisering van alle passagierstromen. 
Dit betekent dat naast de voorzieningen 
voor auto’s ook de voorzieningen voor 
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer 
een opwaardering krijgen. De P+R 
voorziening trekt misschien de meeste 
aandacht, maar het voorlopig ontwerp is 
nadrukkelijk gericht op het bieden van een 
integrale en duurzame oplossing voor de 
stationsomgeving in Dieren. 
 
Met de bouw van een P+R voorziening wil 
de gemeente het parkeren in deze 
voorziening zo aantrekkelijk mogelijk 
maken. Omdat de P+R voorziening alleen 
te bereiken is via de Harderwijkerweg zal 
de drukte in de Oranjebuurt naar 
verwachting juist afnemen ten opzichte van 
de bestaande situatie. Het incidenteel 
parkeren in de wijk kan de gemeente niet 
voorkomen. Wel zal de gemeente, samen 
met de bewoners, het parkeren in de wijk 
blijven monitoren. Indien nodig kan de 
gemeente desgewenst maatregelen in de 
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wijk nemen. 

6 Reclamant ziet liever dat de fietsenstalling wordt 
uitgebreid, want die staat nogal vol. 

Zie algemene beantwoording 
‘fietsvoorzieningen’ 

7 Reclamant verwacht dat binnen korte tijd de graffiti 
van de P+R voorziening afknalt, mede gezien de 
rotzooi en voortdurende vernielingen die nu al elke 
dag plaatsvinden. Een (overdekte) P+R 
voorziening is bij uitstek een hangplek voor de 
plaatselijke jeugd en een uitgelezen verniellocatie 
(fikkie stoken, vuurwerk gooien, auto’s vernielen). 

Zie algemene beantwoording ‘sociale 
veiligheid’ 

8 Reclamant vraagt zich af of de P+R voorziening 
gratis wordt. Het gratis stallen zal er voor zorgen 
dat er toezicht zal moeten zijn omdat gebruikers er 
anders onzorgvuldig mee omgaan en mensen hun 
auto’s daar langdurig stallen.  

Zie algemene beantwoording ‘flankerende 
parkeermaatregelen’ 

9 Reclamant sluit niet uit dat veel mensen sowieso 
niet in de P+R voorziening parkeren omdat het een 
griezelige locatie is, vooral ’s avonds. 

Zie algemene beantwoording ‘sociale 
veiligheid’ 

10 Reclamant vindt dat een gemeente met 
GroenLinks in het college moet gaan voor 
duurzaamheid. Het met de auto komen moet 
domweg ontmoedigd worden. De rest regelt de 
reiziger zelf wel. 

Zie de beantwoording onder 2-5 

11 Reclamant vindt het ook onaanvaardbaar dat er 
een nieuwe toegangsweg naar de P+R voorziening 
wordt aangelegd, waarvoor leuke oude huizen 
worden gesloopt. Dit is in tegenspraak met de 
doelen uit de Erfgoednota. Er ligt al een 
toegangsweg naast het spoor. 

De positie van de entree naar de P+R 
voorziening is zorgvuldig bepaald waarbij, 
in aansluiting op de doelen in de 
erfgoednota, gestreefd is naar zoveel 
mogelijk behoud van de bestaande 
bebouwing. Echter wel zodanig dat sprake 
blijft van een goed woon- en leefklimaat. 
Daarnaast is het behoud van individuele 
panden vanwege cultuurhistorische 
redenen afgewogen tegen het bieden van 
een oplossing voor een knelpunt op grotere 
schaal. Hiermee rekening houdend en met 
eisen vanuit bruikbaarheid, 
toegankelijkheid en (spoor)veiligheid is de 
meest optimale toegang bepaald. 
Overigens zou de Noorder Parallelweg 
zelfs zonder parkeervoorziening op deze 
plek niet gehandhaafd kunnen blijven 
vanwege de eisen van ProRail met 
betrekking tot overwegveiligheid. Dit maakt 
sloop van de bestaande bebouwing op de 
locatie Harderwijkerweg 2 noodzakelijk. 
 
Voorafgaand aan de sloop zal (conform het 
beleid uit de Erfgoednota) bouwhistorisch 
onderzoek verricht worden in het pand op 
de locatie Harderwijkerweg 2. 

12 Het overige deel van de zienswijzen heeft 
betrekking op het ontwerpinpassingsplan Traverse 
Dieren 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van beantwoording 
en wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
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Nr. 3.5 provincie 

 
3. Particulier, ingekomen op 11 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
4. Particulier, ingekomen op 15 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant maakt bezwaar tegen de passerelle. 
Het met de lift van spoor A naar spoor B komen 
kost erg veel tijd. Reclamant geeft hierbij een 
voorbeeld van een situatie op station ‘s-
Hertogenbosch. 

Het aspect reistijd valt buiten de reikwijdte 
van het bestemmingsplan. Het komt wel 
aan de orde in het ontwerp voor het gehele 
stationsgebied waarin een zo soepel 
mogelijk verloop van de passagiersstromen 
het uitgangspunt is. De passerelle sluit aan 
bij deze doelstelling. Bovendien is station 
Dieren, in vergelijking met bijvoorbeeld 
station ’s-Hertogenbosch, zodanig compact 
(geen perronwisselingen) dat sprake is van 
korte verplaatsingstijden. 

2 Reclamant geeft aan dat het voordeel voor de 
automobilist niet opweegt tegen de rest van de 
gebruikers van het station. De meeste reizigers 
komen niet met de auto. 

Zie de beantwoording onder 2-5 
 
Er komt een integrale oplossing voor alle 
verkeersstromen, niet alleen voor 
automobilisten. 

3 Reclamant geeft aan dat de tunnel zo gemaakt zou 
moeten worden dat deze geleidelijk naar 
straatniveau gaat, een lift naar perronniveau en de 
tunnel geleidelijk doortrekken links- of rechtsaf 
naar de zuidzijde van het station. Reclamant vraagt 
wat hier op tegen is? 

De gemeente maakt uit de reactie op dat 
de voorkeur uitgaat naar het doortrekken 
van de bestaande tunnel tot aan de 
zuidzijde van het spoor, waarbij alleen ter 
hoogte van het perron een lift wordt 
aangelegd. Voor het overige is sprake van 
hellingbanen. 
 
Zie algemene beantwoording ‘passerelle’ 
voor een reactie op dit voorstel 

4 Indien er een voetgangersbrug komt wil reclamant 
graag weten hoe deze wordt uitgevoerd. 

Het definitieve ontwerp van de passerelle is 
op dit moment nog niet bekend, maar zal 
passen binnen de ruimtelijke kaders van 
het bestemmingsplan en de 
beeldkwaliteitseisen uit het 
beeldkwaliteitsplan. 

5 Reclamant wil weten hoe hij/zij betrokken wordt bij 
de uitvoering 

Zie algemene beantwoording 
‘communicatie’ 

 
5. Particulier, ingekomen op 17 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant is tegen de P+R voorziening in de 
Oranjebuurt omdat deze door zijn afmetingen van 
7,7 m hoog en 136 m lang niet past in de 
Dierense schaal. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

2 Reclamant vraagt zich af of de P+R voorziening In het bestemmingsplan is op basis van 
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2, 2,5 of 3 lagen hoog wordt, of 80 cm onder 
maaiveld zakt. 

het voorlopig ontwerp en de laatste 
inzichten het maximum bebouwingskader, 
waaronder de maximum bouwhoogte, 
vastgelegd. Het uiteindelijke bouwplan zal 
moeten passen binnen deze kaders. Het 
precieze ontwerp van de P+R voorziening, 
waaronder de bouwhoogte, wordt met 
inachtneming van het bestemmingsplan 
nog nader uitgewerkt.  

3 Reclamant vraagt zich af waar de toegangen tot 
het perron komen. 

Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat de 
toegang tot het perron plaats vindt via de 
passerelle.  

4 Reclamant vraagt zich af hoe te komen bij de lift/ 
en of de loopbruggen. 

Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat zowel 
aan de noord- als de zuidzijde van het 
station een toegang komt tot de 
passerelle (waarmee je op het perron kunt 
komen) door middel van een lift en een 
trap. De lift en de trap van de passerelle 
aan de noordzijde hebben deels ook een 
functie voor de P+R voorziening. 

5 Reclamant vraagt zich af waar de nooduitgangen 
ten opzichte van de aangrenzende woningen zijn 
gelegen, hoe de bereikbaarheid voor de 
brandweer is verzekerd en welke voorzieningen 
voor brandveiligheid worden genomen. 

Al deze punten zijn nog onderdeel van de 
nadere uitwerking van het ontwerp dat 
volgt op het bestemmingsplan. Het 
bouwplan zal uiteraard voldoen aan de 
wettelijk gestelde eisen en normen 
betreffende (brand)veiligheid en zal in 
ieder geval ter toetsing worden 
voorgelegd aan de brandweer. Dit valt 
overigens al af te leiden uit het advies van 
de VGGM in het kader van externe 
veiligheid zoals opgenomen in de 
toelichting van het bestemmingsplan.  

6 Reclamant vraagt zich af hoe het zit met de inkijk 
naar de woningen en het ontbreken van 
bezonning in aangrenzende woningen. 

De wand van de P+R voorziening richting 
de aangrenzende woningen bestaat uit 
een gesloten wand. Dit is vastgelegd in de 
regels en op de verbeelding van het 
bestemmingsplan. Van inkijk is geen 
sprake. 
 
Uit de bezonningsstudie (=bijlage) blijkt 
dat de P+R voorziening slechts beperkt 
invloed heeft op de hoeveelheid zonlicht 
in de tuinen en de woningen aan de Prins 
Bernhardlaan. De zon draait gedurende 
de dag van oost naar zuid naar west. Dit 
betekent dat de P+R voorziening globaal 
alleen in de ochtend van invloed is op de 
bezonning. De rest van de dag komt de 
zon uit een andere richting. Van 
ontbreken van bezonning is dus geen 
sprake. 

7 Reclamant vraagt zich af welke woningen bij de 
Harderwijkerweg gesloopt worden. 

Vanwege de gewijzigde locatie van de 
toegang tot de P+R voorziening worden 
de panden Harderwijkerweg 4 en 6 
gehandhaafd. De definitieve toegang tot 
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de P+R voorziening komt ter hoogte van 
het pand Harderwijkerweg 2. Dit betekent 
dat dit pand gesloopt wordt. Dit zal 
overigens ook de enige toegang zijn voor 
auto’s. 

8 Reclamant vraagt zich af waar de toegang van de 
P+R voorziening komt. 

Zie de beantwoording onder 5-7. 
Aanvullend wordt opgemerkt dat de 
toegang is vastgelegd in de regels en op 
de verbeelding van het bestemmingsplan. 

9 Reclamant vraagt zich af wat de omvang van de 
fietsenstalling wordt, wat het aantal 
fietsstalplaatsen is en waar deze gesitueerd zijn. 

Zie algemene beantwoording 
‘fietsvoorzieningen’ 

10 Reclamant vraagt zich af waar de locatie van de 
invalidenparkeerplaatsen is in de P+R 
voorziening. 

Dit punt is onderdeel van de nadere 
uitwerking van het ontwerp dat volgt op 
het bestemmingsplan. Uiteraard zal 
voldaan worden aan de wettelijk gestelde 
eisen en normen. 

11 Reclamant vraagt zich af wat het volume van de 
P+R voorziening is: lengte, breedte, hoogte. 

Zie de beantwoording onder 5-2 

12 Reclamant vraagt zich af wat de kosten van 
onderhoud zijn en voor wiens rekening die 
komen. 

De hoogte van de onderhoudskosten 
maakt onderdeel uit van de economische 
uitvoerbaarheid waaraan in het 
bestemmingsplan aandacht is besteed. 
Zoals in de toelichting staat vermeld is het 
ontwerp, rekening houdend met zoveel 
mogelijk te verwachten kosten, 
doorgerekend. Conclusie hieruit is dat dit 
past binnen het beschikbaar gestelde 
budget. 
 
De onderhoudskosten worden gedragen 
door de eigenaar van de P+R voorziening 

13 Reclamant vraagt zich af wat de bijdrage van NS 
en ProRail is 

Zie de beantwoording onder 5-12 

14 Reclamant vraagt zich af of er een 
toiletvoorziening aanwezig is. 

Er is een toiletvoorziening mogelijk binnen 
de bestemming ‘Verkeer’ 
 
Dit punt is onderdeel van de nadere 
uitwerking van het ontwerp dat volgt op 
het bestemmingsplan. 

15 Reclamant vraagt zich af wat het budget is voor 
de P+R voorziening, de liften en de loopbruggen, 
de toegangen, de in en uitritten en de 
groenvoorziening ter maskering van het grote 
complex. 

Zie beantwoording onder 5-12. 
Aanvullend hierop valt op te merken dat 
de berekening is uitgevoerd op basis van 
het voorlopig ontwerp waarin de 
genoemde voorzieningen zijn 
opgenomen. 

16 Reclamant vraagt zich af waar de kiss & ride 
strook en de taxistandplaats gerealiseerd worden 

Zie algemene beantwoording kiss & ride 

17 Reclamant maakt zich zorgen over de sociale 
onveiligheid van de P+R voorziening en de 
loopbrug naar het station: 41 treden omhoog en 
omlaag is veel 

Zie algemene beantwoording ‘sociale 
onveiligheid’ 
 
Aanvullend wordt opgemerkt dat de 
passerelle naast trappen is voorzien van 
liften zodat reizigers een keuze kunnen 
maken. 
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18 65 % van de gebruikers van de P+R voorziening 
komt van de zuidkant van het spoor. Aan de 
zuidkant ontbreekt in dit plan nu elke mogelijkheid 
om te parkeren. Reizigers zullen zodoende in de 
straten van Dieren-Zuid blijven parkeren. Het lijkt 
reclamant daarom logisch dat er aan de zuidkant 
een P+R voorziening komt, zodat gebruikers niet 
twee maal het spoor hoeven over te steken. 

Zie algemene beantwoording 
‘locatiekeuze’ 

19 Reclamant verzoekt de provincie en de gemeente 
om de zuidgrens van het bestemmingsplan te 
verschuiven in zuidelijke richting tegen de 
tunnelbak van de Traverse aan, zodat er ruimte 
aan de zuidzijde ontstaat voor een alternatief 
plan. Mocht er door de afstandseisen in de 
Spoorwegwet een belemmering ontstaan voor dit 
alternatieve plan, dan verzoekt reclamant de 
provincie, de gemeente en de Stadsregio om bij 
de minister ontheffing voor dit punt van de 
Spoorwegwet te vragen. In het vorige plan Hart 
van Dieren hadden ProRail en NS ook een P+R 
voorziening gepland tegen de spoorrails aan. 

De gemeente heeft per brief van 20 
december 2012 gereageerd op een 
soortgelijk alternatief plan. De argumenten 
uit deze brief zijn opgenomen in de 
algemene beantwoording ‘locatiekeuze’. 
 
De vergelijking met het vorige plan Hart 
van Dieren gaat niet op. Hier liggen 
andere uitgangspunten aan ten grondslag. 

20 Het overige deel van de zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Nr. 3.7 provincie 

 
6. Particulier, ingekomen op 8 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 In paragraaf 2.2 van het bestemmingsplan wordt 
gesproken over een bestaande parkeervraag van 
200. In paragraaf 2.3 wordt een parkeerbehoefte 
opgevoerd van 250 – 300 parkeerplaatsen. Op 
basis van welk onderzoek is deze discrepantie in 
cijfers te verklaren? 

Er is geen sprake van een discrepantie, 
maar om eventuele onduidelijkheden weg 
te nemen is een notitie parkeerbehoefte 
opgesteld. Zie hiervoor de algemene 
beantwoording ‘parkeerbehoefte’ 
 
De teksten in de tabel en de bijbehorende 
uitleg in paragraaf 2.2 van de toelichting 
zijn op basis van de parkeernotitie 
aangepast. 

2 In de huidige situatie kan gratis geparkeerd 
worden. Indien betaald parkeren wordt ingevoerd, 
wat is dan de parkeervraag? Is hier onderzoek 
naar gedaan? 

Het plan gaat uit van gratis parkeren, 
omdat dit het meest bijdraagt aan het 
oplossen van de parkeerproblematiek in de 
omliggende woonwijken. Daarom acht de 
gemeente een onderzoek naar betaald 
parkeren niet doelmatig. 

 
7. Particulier, ingekomen op 22 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 De nieuwe P+R voorziening is dusdanig hoog, dat 
deze niet meer past in het stedenbouwkundig 
weefsel. Het karakter van de Oranjebuurt en het 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ en ‘Dierense maat en 
schaal’ 
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station wordt hiermee geweld aangedaan. 
 
De eerste plannen in het voorjaar van 2012 
spraken over een hoogte van hooguit 5,0 m. In een 
brochure van de gemeente werd dit als volgt 
verwoord: ‘…niet hoger dan 5 m, waardoor deze 
onder de hoogte van de gootlijn van de bestaande 
woningen blijft, en zich daardoor kan voegen in het 
stedenbouwkundig weefsel…’ 

 
Op basis van voortschrijdend inzicht, o.a. 
de berekende parkeerbehoefte en de te 
nemen akoestische maatregelen, is de 
huidige maximale omvang bepaald. 

2 De realisatie van de P+R voorziening aan de 
achterzijde van de woning van reclamant tast het 
woon- en leefgenot aan: 

 Het uitzicht achter het huis wordt 
weggenomen; 

 Minder zon in huis, terwijl het huis als 
doorzonwoning is gebouwd; 

 Extra geluidsoverlast door auto’s, fietsers en 
hangjongeren. 

Reclamant heeft bezwaar tegen het feit dat de 
woning ingebouwd wordt door een P+R 
voorziening en heeft het gevoel opgesloten te 
worden. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ betreffende het uitzicht. 
Aanvullend hierop valt op te merken dat het 
bestaande uitzicht inderdaad deels zal 
veranderen, waarbij de delen waar 
veranderingen optreden zorgvuldig zijn 
ingepast. Zo is de bouwhoogte afgestemd 
op de bestaande bebouwing, is een 
groenbuffer opgenomen en zal in de 
detaillering en vormgeving van de P+R 
voorziening aandacht worden besteed aan 
het creëren van een aantrekkelijk beeld. Dit 
laatste krijgt aanvullend op het 
bestemmingsplan invulling in een 
beeldkwaliteitsplan. 
 
Ten aanzien van geluid is in het kader van 
het bestemmingsplan onderzoek 
uitgevoerd op basis waarvan het ontwerp 
zodanig wordt uitgevoerd dat deze voldoet 
aan de wettelijk gestelde eisen en normen. 
Geluidsoverlast in het plangebied wordt 
onder meer juist tegengegaan door de 
realisatie van een gesloten wand aan de 
westzijde van de P+R voorziening als 
geluidswerende voorziening. 
 
Voor bezonning zie de beantwoording 
onder 5-6. 
 
De woning van reclamant wordt niet 
ingebouwd. Alleen aan de achterzijde komt 
een P+R voorziening. De situatie aan de 
zijkant en aan de voorzijde blijft gelijk. 

3 Reclamant geeft aan met een onverkoopbare 
woning te blijven zitten. Er is geen enkele garantie 
dat eventueel uitgekeerde planschade voldoende 
is om de waardedaling van de woning te 
compenseren. 

De gedachte dat de woning van reclamant 
onverkoopbaar is als gevolg van het 
bestemmingsplan deelt de gemeente niet. 
 
Indien reclamant van mening is in 
aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in schade staat het hem/ 
haar vrij hiertoe een aanvraag in te dienen 
conform artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening 
binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden 
van het bestemmingsplan. Er is hierbij 
sprake van een normaal maatschappelijk 
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eigen risico van 2 %. 
 
De beoordeling of sprake is van 
planschade, is een aparte procedure die 
geen onderdeel uitmaakt van de 
bestemmingsplanprocedure. 

4 De P+R voorziening is als enige oplossing van het 
probleem gepresenteerd. Reclamant vindt dat 
alternatieve oplossingen niet voldoende zijn 
uitgezocht. Hierdoor is niet voldoende gebruik 
gemaakt van creatieve ideeën van bewoners. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ en ‘locatiekeuze’ 

5 Om tegemoet te komen aan de bezwaren verzoekt 
reclamant om een P+R voorziening te maken die 
alleen op maaiveld blijft. Dit scheelt bovendien 
aanzienlijk in de kosten. Indien een 2

e
 of 3

e
 laag 

gewenst is, deze graag ondergronds maken. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’, ‘locatiekeuze’ en 
‘Dierense maat en schaal’ 

6 Reclamant geeft aan zijn woning voor een eerlijke 
prijs te willen verkopen aan de gemeente en terug 
te willen huren 

De gemeente is niet voornemens verdere 
aankopen te doen buiten de locatie van de 
P+R voorziening.  

 
8. Particulier, ingekomen op 22 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant ziet het nut niet van een P+R 
voorziening voor die paar auto’s 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ en ‘locatiekeuze’ 

2 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
9. Particulier, ingekomen op 22 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamanten vinden een P+R voorziening direct 
achter hun woning een ernstige aantasting van hun 
woon- en leefgenot. Het uitzicht wordt ernstig 
aangetast, het heeft invloed op de lichtinval in de 
tuin en er zal vanuit de geplande P+R voorziening 
zicht zijn op het huis en de tuin waardoor de 
privacy wordt aangetast. 

Zie de beantwoording onder 7-2. 
 
Het uitzicht vanuit de achtertuin richting het 
spoor zal helaas verdwijnen. Echter, dit 
had in een eerder stadium ook al kunnen 
gebeuren als de bewoners van de 
woningen aan de Noorder Parallelweg 
hoge afschermende beplanting in hun tuin 
hadden gezet. 
 
Door de gesloten wand aan de westzijde 
van de P+R voorziening, zal er vanuit de 
P+R voorziening geen zicht zijn in het huis 
en de tuin van reclamanten. 

2 Reclamanten geven aan een ernstige 
waardevermindering van de woning te verwachten. 
Er is geen enkele garantie dat eventueel 
uitgekeerde planschade voldoende is om de 
waardedaling van de woning te compenseren. 

Zie de beantwoording onder 7-3. 

3 Reclamanten maken bezwaar tegen de 
toenemende luchtvervuiling door de vele auto’s die 
op één plaats zullen worden geconcentreerd, direct 
aangrenzend aan de tuin. 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek (= bijlage 
bij de toelichting) blijkt dat aan de wettelijke 
normen wordt voldaan. 

4 Reclamanten verwachten meer trillingen en Ten aanzien van geluid is in het kader van 
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geluidsoverlast. het bestemmingsplan onderzoek 
uitgevoerd op basis waarvan het ontwerp 
zodanig wordt uitgevoerd dat deze voldoet 
aan de wettelijk gestelde eisen en normen. 
Geluidsoverlast in het plangebied wordt 
onder meer juist voorkomen door de 
realisatie van een gesloten wand aan de 
westzijde van de P+R voorziening. 
 
Wat het aspect trillingen betreft heeft 
onderzoeksbureau DGMR een aanvullende 
motivatie aangeleverd: 
 
‘De te realiseren parkeervoorziening ten 
westen van station dieren zal komen te 
staan op een kleinste afstand van circa 
13,0 m tot de achterzijde van de woningen 
aan de Prins Bernhardlaan, met als 
maatgevende woningen nr. 16 en nr. 20. 
De inrit van de parkeervoorziening vanaf 
de Harderwijkerweg zal echter op minder 
dan 10,0 m afstand tot de woning 
Harderwijkerweg 4 komen te liggen. Voor 
een op palen gefundeerde 
parkeervoorziening op genoemde afstand 
van woningen is het risico op trillingen zeer 
gering en verder beheersbaar door tijdens 
de uitwerking van de parkeervoorziening 
onnodige trillingsopwekkende elementen te 
weren. 
 
Voor de opwekking van trillingen zijn drie 
aspecten van belang, zijnde: de aslast van 
voertuigen, de rijsnelheid en de 
oneffenheid van het wegdek. Bij lage 
rijsnelheden en de aslast van de 
personenauto’s is de trillingsopwekking 
minimaal. In de uitwerking kan voor een 
egaal parkeerdek gezorgd worden. In 
verhouding tot vrachtverkeer met een 
rijsnelheid van 50 km/uur over een in 
goede staat verkerende klinker- of 
asfaltverharding zal de trillingsopwekking 
van de personenauto’s in de 
parkeervoorziening naar verwachting zeker 
een factor tien lager liggen en een factor 
twee à drie lager dan die van 
personenauto’s door bijvoorbeeld de Prins 
Bernhardlaan.  
 
Voor de woning Harderwijkerweg 4 zal de 
afstand tussen de inrit van de 
parkeervoorziening ongeveer gelijk zijn aan 
de afstand tot de Harderwijkerweg en zal 
deze weg maatgevend blijven voor 
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trillingen in de woning vanwege de hogere 
rijsnelheid en de voorkomende passages 
van aanmerkelijk zwaarder verkeer. Van de 
toegangweg naar de parkeervoorziening is 
derhalve op voorhand geen trillingshinder 
te verwachten. Dit is eveneens in de 
uitvoering te beheersen door een goede 
weguitvoering. 
 
Er zijn geen onoverkomelijke 
trillingstechnische problemen die de 
inpassing van een parkeervoorziening op 
deze locatie verhinderen.’ 

5 Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar 
alternatieve locaties 

Zie algemene beantwoording ‘locatiekeuze’ 

 
10. Inpassingsplan, geen betrekking op bestemmingsplan 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het inpassingsplan Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van 
beantwoording en wijziging 
ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
11. Particulier, ingekomen op 23 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant geeft aan dat de kwaliteit van het 
huidige woongenot zwaar beschadigd wordt. 
Kwalitatief wordt het huidige uitzicht, de 
luchtkwaliteit, het lawaai en de overlast van een 
rustige woonwijk teruggebracht tot het niveau van 
een industriegebied 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ en de beantwoording 
onder 7-2. 

2 Reclamant geeft aan dat de waarde van zijn huis 
negatief wordt beïnvloed. Een eventuele strook 
onbebouwde grond tussen de geplande P+R 
voorziening en de perceelsgrens kan niet als 
compensatie dienen voor deze aantasting van de 
woonkwaliteit. 

Zie de beantwoording onder 7-3. 

3 Reclamant verzoekt dringend om de huidige 
plannen te herzien, bijvoorbeeld door de P+R 
voorziening ten zuiden van het spoortracé te 
projecteren. 

Zie algemene beantwoording ‘locatiekeuze’ 

4 Het overige deel van de zienswijze heeft 
betrekking op het VCP 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP 

 
12. Particulier, ingekomen op 23 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 
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13. Particulier, ingekomen op 24 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP 
 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
14. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
15. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant geeft aan qua parkeren te vrezen voor 
lelijke oplossingen en extra parkeeroverlast door 
het bijna verdubbelen van de capaciteit. De P+R 
voorziening is per definitie niet mooi en past niet in 
de nu nog wel redelijk aardige woonomgeving. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ en ‘Dierense maat en 
schaal’ 

2 Reclamant geeft aan het een betere en 
goedkopere oplossing te vinden als de beoogde 
ruimte voor de P+R voorziening (betonbak) 
ingericht wordt als parkeerzone. 

Zie de beantwoording onder 2-4. 

3 Een oplossing voor parkeren aan de zuidzijde van 
het station is logischer, omdat dit beter aansluit op 
de herkomst van de meeste bezoekers van het 
station. 

Zie algemene beantwoording ‘locatiekeuze’ 

4 Reclamant geeft aan dat voorkomen moet worden 
dat parkeerplekzoekers ontstaan. Dit betekent dat 
een goede bewegwijzering noodzakelijk is. 

De gemeente onderschrijft de noodzaak tot 
een goede bewegwijzering. Hiervoor zal 
het daartoe geëigende instrumentarium 
worden ingezet, het bestemmingsplan is 
daarvoor niet bedoeld. 

5 De huidige grenzen van het bestemmingsplan 
moeten geen belemmering vormen voor het 
zoeken naar de beste oplossing. Wellicht staat u 
open voor alternatieve parkeeroplossingen. 

De grenzen van het bestemmingsplan zijn 
aangepast aan de benodigde ruimte voor 
de beoogde ontwikkelingen aan de 
noordzijde van het station en niet 
andersom. 
 
Binnen de financiële en ruimtelijke 
mogelijkheden van dit moment acht de 
gemeente de door het bestemmingsplan 
geboden ontwikkeling het beste alternatief 
om de benodigde maximaal 350 
parkeerplaatsen te realiseren. 

6 Het overige deel van de zienswijze heeft 
betrekking op het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van beantwoording 
en wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Nr. 3.19 provincie 

 
16. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
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Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 15 Zie onder nr. 15 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
17. Particulier, ingekomen 28 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Het verdient aanbeveling het bestemmingsplan 
beter op alle andere plannen voor het gebied af te 
stemmen 

Zie algemene beantwoording 
‘samenwerking’ 

2 Het overige deel van de zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Nr. 3.3 provincie 

 
18. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het inpassingsplan Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van 
beantwoording en wijziging 
ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
19. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het inpassingsplan Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van 
beantwoording en wijziging 
ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
20. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant zegt aan 2 kanten ingebouwd te 
worden door de P+R voorziening.  
 
De nieuwe P+R voorziening is dusdanig hoog, dat 
deze niet meer past in het stedenbouwkundig 
weefsel. Het karakter van de Oranjebuurt en het 
station wordt hiermee geweld aangedaan. 
 
De eerste plannen in het voorjaar van 2012 
spraken over een hoogte van hooguit 5,0 m. In een 
brochure van de gemeente werd dit als volgt 
verwoord: ‘…niet hoger dan 5 m, waardoor deze 
onder de hoogte van de gootlijn van de bestaande 
woningen blijft, en zich daardoor kan voegen in het 
stedenbouwkundig weefsel…’ 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’. De daarin beschreven 
maatregelen voor een zorgvuldige 
inpassing aan de achterzijde van de Prins 
Bernhardlaan gelden eveneens voor de 
zijkant. Met name door het opnemen van 
de groenbuffer tussen de woonpercelen en 
de P+R voorziening en langs de Prins 
Bernhardlaan is voldoende afstand 
gecreëerd tussen de bestaande bebouwing 
en de nieuwbouw. 
 
Op basis van voortschrijdend inzicht, o.a. 
de berekende parkeerbehoefte en de te 
nemen akoestische maatregelen, is de 
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huidige maximale omvang bepaald. 

2 Voor het overige is de zienswijze gelijk aan die 
onder nr. 7 

Zie onder nr. 7 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
21. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant geeft aan dat het inpassingsplan, het 
bestemmingsplan en het VCP dermate omvattend 
zijn dat deze redelijkerwijs niet binnen 6 weken 
bestudeerd en beantwoord kunnen worden. Ook is 
de inzagetermijn formeel gezien te kort. 

De gemeente begrijpt dat het een 
omvangrijk pakket is dat bekeken moet 
worden. Anderzijds was het de 
nadrukkelijke wens een zo compleet 
mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling 
van het stationsgebied en de samenhang 
tussen de verschillende plannen. Voorop 
staat dat voldaan wordt aan de wettelijk 
voorgeschreven termijn van 6 weken zoals 
opgenomen in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) De gemeente acht dit 
voldoende lang om tot een gedegen 
zienswijze te kunnen komen op de 
verschillende plannen. Er is dan ook geen 
sprake van een ‘formeel te korte’ 
inzagetermijn. 
 
Zie ook algemene beantwoording 
‘communicatie’ 

2 Reclamant geeft aan dat de stukken op de eerste 
dag van terinzagelegging (20 december 2012) niet 
beschikbaar waren in het infocentrum van de 
Traverse Dieren. Wel zouden de stukken 
beschikbaar zijn in het gemeentehuis van Rheden, 
maar dat was gesloten van vrijdag 21 december 
2012 tot en met dinsdag 1 januari 2013. Reclamant 
maakt daarom bezwaar tegen de te korte 
inzagetermijn. 

Zie algemene beantwoording 
‘communicatie’ 

3 De verbeelding van het inpassingsplan wijkt af van 
de kaart die op 7 januari 2013 in Theothorne is 
getoond. De daar getoonde kaart vertoont een 
uitstulping ter hoogte van de toegang van de 
geplande P+R voorziening. De verbeelding toont 
deze uitstulping niet. 

De verbeelding van het inpassingsplan is 
de juiste kaart. Zie verder 21-4 en 21-5 

4 Op de verbeelding van het inpassingsplan luidt de 
bestemming ter plaatse van Harderwijkerweg 2 
‘Verkeer’ en op de verbeelding van het 
bestemmingsplan is dit ‘Wonen’. Er zit hier in een 
overlap in de plannen 

De gemeente en de provincie hebben de 
plangrenzen nogmaals op elkaar 
afgestemd. Ter plaatse van 
Harderwijkerweg 2 is inderdaad sprake van 
overlap tussen het inpassingsplan en het 
bestemmingsplan; Een klein deel van het 
plangebied is per abuis niet meegenomen. 
Deze omissie wordt bij de vaststelling 
hersteld. 

5 Op de verbeelding van het bestemmingsplan staat 
de toegang tot de P+R voorziening ingetekend ter 
plaatse van Harderwijkerweg 4-6, terwijl deze op 
de verbeelding van het inpassingsplan ter plaatse 
van Harderwijkerweg 2 is aangegeven. 

Er is inderdaad sprake van een 
discrepantie tussen beide verbeeldingen. 
 
Op basis van voortschrijdend inzicht is de 
in- en uitgang van de P+R voorziening 
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verplaatst naar de locatie waar op dit 
moment het pand Harderwijkerweg 2 is 
gelegen. De panden Harderwijkerweg 4 en 
6 zullen gehandhaafd blijven. Deze 
wijziging zal in het bestemmingsplan 
worden doorgevoerd. 

6 De onderbouwing van de noodzaak voor één 
enkele bovengrondse P+R voorziening ontbreekt. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ 

7 De onderbouwing van de locatie voor de P+R 
voorziening ontbreekt. De P+R voorziening is op 
een onlogische plaats geprojecteerd. Circa 2/3 van 
de parkeerders zal van de zuidzijde van de 
spoorlijn komen. Reclamant acht het uit 2005 
daterende parkeeronderzoek niet voldoende 
actueel. Een herkomst- en bestemmingsonderzoek 
zou in een sterkere onderbouwing hebben 
voorzien. 

Zie algemene beantwoording ‘locatiekeuze’ 
en ‘parkeerbehoefte’ 

8 De onderbouwing van de zeer beperkte afstand tot 
de achterliggende woonbebouwing ontbreekt. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

9 De onderbouwing van de toegangslocatie van de 
P+R voorziening ontbreekt. 

Zie de beantwoording onder 2-11. 

10 Reclamant geeft aan dat buurtvreemd verkeer in 
de Oranjebuurt gehandhaafd zal blijven en het 
gevolg zal zijn van de plaats van de P+R 
voorziening, de toegangslocatie, de ontbrekende 
maar veronderstelbaar noodzakelijke en 
uitgebreide beheerswijze, evenals het ontbrekende 
maar noodzakelijk te achten reguleren van 
bewonersparkeren in de Oranjebuurt. 

Met de bouw van één centrale voorziening 
met gratis parkeren wil de gemeente het 
parkeren in deze voorziening zo 
aantrekkelijk mogelijk maken. Omdat de 
P+R voorziening alleen te bereiken is via 
de Harderwijkerweg zal de drukte in de 
Oranjebuurt naar verwachting juist 
afnemen ten opzichte van de bestaande 
situatie. Het incidenteel parkeren in de wijk 
kan de gemeente niet voorkomen.  
 
Wel zal de gemeente, samen met de 
bewoners, het parkeren in de wijk blijven 
monitoren. Indien nodig kan de gemeente 
desgewenst maatregelen in de wijk nemen. 
Het bestemmingsplan zelf biedt daartoe 
overigens geen mogelijkheid. Specifieke 
verkeersmaatregelen vallen buiten de 
reikwijdte van het bestemmingsplan. 
 
De wijze van beheer wordt in de komende 
fase van het project, in overleg met NS, 
nader uitgewerkt. 
 
Voorlopig gaat de gemeente er daarom 
vanuit dat parkeerregulering niet 
noodzakelijk is. 

11 Reclamant geeft aan uit de bij het plan gevoegde 
plattegrond van de P+R voorziening op te maken 
dat er een wachtperron is aangegeven (tussen de 
lift en de toegang tot de passerelle over het spoor) 
voor het afzetten en ophalen van passagiers (kiss 
& ride). De auto’s moeten stoppen op de rijbaan in 
de P+R voorziening wat een slechte keuze is, 

Zie algemene beantwoording ‘kiss & ride’ 
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zeker nabij de op- en afrit van de verdiepingen. 
Verder is niet duidelijk of zo’n wachtperron ook is 
opgenomen op de verdiepingen van de P+R 
voorziening. Ook is onduidelijk hoe de kiss & ride 
strook in de P+R voorziening afgedwongen, 
gecontroleerd en gesanctioneerd zal worden. 

12 Aangegeven moet worden hoe de bewoners van 
omliggende woningen financieel gecompenseerd 
zullen worden voor de waardevermindering 
daarvan, ook in het geval deze woningen 
onverkoopbaar blijken te zijn. 

Zie de beantwoording onder 7-3 

13 Er mag geen capaciteitsuitbreiding (ook niet in 
hoogte) plaats vinden van de P+R voorziening 

Zie de beantwoording onder 5-2 
 
Het bestemmingsplan legt de maximale 
planologische mogelijkheden vast (ook van 
de bouwhoogte). Het is altijd mogelijk dat in 
de uiteindelijke realisatie een kleiner 
ontwerp wordt gerealiseerd. Er is echter op 
dit moment nog geen definitief ontwerp 
beschikbaar, zodat de gemeente uit het 
oogpunt van flexibiliteit de maximale 
planologische mogelijkheden uit het 
ontwerpbestemmingsplan wil behouden. 

14 De P+R voorziening wordt te dicht bij de 
aangrenzende woningen gebouwd. Door de forse 
beperking van de zoninstraling zullen de woningen 
(nagenoeg) onverkoopbaar kunnen blijken. 

Zie de beantwoording onder 5-6 

15 De bepaling van 1,2 m extra hoogte (voor de 
borstwering) gemeten vanaf het dak maakt het 
mogelijk een 2

e
 parkeerlaag op het noordelijk deel 

van de P+R voorziening te bouwen. Dit vindt 
reclamant ongewenst. 

De bedoelde bepaling maakt enkel de 
realisering van een borstwering mogelijk. 
Een extra parkeerlaag aan de noordzijde 
van de P+R voorziening is dus niet 
mogelijk. 

16 De sociale veiligheid in en om de P+R voorziening 
is in het geding. De omgeving van de noordelijke 
toegang van het station staat bij de politie als 
onveilig bekend. Daarom dient er toezicht in de 
P+R voorziening te komen. Zonder toezicht zullen 
reizigers die hun auto willen parkeren, toch hun 
auto parkeren in de Oranjebuurt.  

De vrees dat reizigers toch massaal hun 
auto in de Oranjebuurt zullen parkeren 
deelt de gemeente op dit moment niet. Het 
incidenteel parkeren in de wijk kan de 
gemeente echter niet voorkomen. Wel zal 
de gemeente, samen met de bewoners, het 
parkeren in de wijk blijven monitoren. 
Indien nodig kan de gemeente desgewenst 
aanvullende maatregelen in de wijk nemen. 
 
Zie verder algemene beantwoording 
‘sociale veiligheid’ en ‘flankerende 
parkeermaatregelen’ 

17 Reclamant is vanwege de sociaal onveilige P+R 
voorziening, bang dat er alsnog een parkeerregime 
wordt ingevoerd in de Oranjebuurt en voor een 
parkeervergunning zal moeten betalen om de 
kosten te dekken, o.a. van het toezicht in de P+R 
voorziening. 

De gemeente is niet van plan om betaald 
parkeren in te voeren in de Oranjebuurt. 
 
Zie algemene beantwoording ‘flankerende 
maatregelen’. 

18 Pas ten tijde van het alsnog moeten effectueren/ 
opvoeren van randvoorwaarden voor huisvesting 
van toezicht, toiletgelegenheid en (toekomstige) 
brandveiligheidseisen, lijkt het alsof omwonenden 

Het is de gemeente onduidelijk waar 
reclamant deze bewering op baseert en 
deelt deze verwachting dan ook niet. 
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dit afdwingen. Dientengevolge zal het op een later 
tijdstip politiek makkelijker liggen de omwonenden 
van de Oranjebuurt en Dieren Zuid te laten betalen 
voor parkeervergunningen. 

19 De P+R voorziening gaat ten koste van Dieren 
Zuid als beschermd dorpsgezicht en de perronkap 
als gemeentelijk monument. 
 
De P+R voorziening zal gezien de bouwhoogte een 
visuele scheiding vormen tussen beide 
dorpshelften. Onder de stationskap kan nog 
doorgekeken worden. De status en visuele kwaliteit 
van Dieren Zuid wordt teveel ondergraven. 
 
Het stationsgebouw met overkapping is een 
gemeentelijk monument. Dit stationsgebouw 
vereist rondom ruimte om haar visuele kwaliteit tot 
zijn recht te laten komen. Die kwaliteit wordt teniet 
gedaan doordat de P+R voorziening zo dichtbij het 
spoor wordt gesitueerd en de passerelle kort voor 
de perronkap over het perron en de sporen gaat. 

Zie algemene beantwoording 
‘cultuurhistorie en beeldkwaliteit’ 

20 Reclamant vraagt zich af waarom, zoals in het 
eerdere plan voor Hart van Dieren, geen 
ondergrondse P+R voorziening meer langs het 
spoor wordt voorzien. Er wordt immers door 
verschillende instanties betoogd dat station Dieren 
een regionale functie dient te krijgen. 

Zie algemene beantwoording ‘locatiekeuze’ 

21 De P+R voorziening ligt deels op circa 8,0 m vanaf 
het spoor. Een afstand van circa 8,0 m tot het 
spoor is in strijd met de door ProRail gehanteerde 
norm van 11,0 m tot het hart van het 
aangrenzende spoor. Het opschuiven met de 
benodigde 3,0 m in noordwestelijke richting zou 
nog meer afbreuk doen aan een redelijke 
hoeveelheid bezonning aan de woningen direct 
achter de P+R voorziening. 

Het ontwerp van de parkeervoorziening 
wordt binnen het aangegeven bouwblok 
vormgegeven. Van opschuiven van 3,0 m 
in de noordwestelijke richting, buiten het 
bestaande bouwblok, is dus geen sprake. 
Het huidige bestemmingsplan alsmede de 
definitieve grens van de 
parkeervoorziening aan de zuidoostkant is 
bepaald in nauw overleg met ProRail en 
hun wensen en eisen. ProRail heeft ook 
geen zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan ingediend. 

22 De Koningin Julianalaan is ter hoogte van de P+R 
voorziening recht getrokken om een lengte van 136 
m mogelijk te maken. Daarmee komt de P+R 
voorziening fors in het beeldveld te liggen vanuit 
deze straat, en wordt het laaneffect teniet gedaan. 
De Koningin Julianalaan is nagenoeg de enige 
straat in de Oranjebuurt die nog als laan is te 
herkennen. 
Het groene karakter van de Oranjebuurt komt met 
de situering, de omvang en het uiterlijk van de P+R 
voorziening nog meer in de verdrukking waardoor 
verdere waardedaling van de omliggende 
woningen op de loer ligt. 
Tegelijkertijd maakt de gemeente reclame om 
tegen betaling bewoners bomen in hun tuin te laten 
planten en zo de gemeente weer een groener 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 
 
Aanvullend hierop valt op te merken dat de 
inpassing van de P+R voorziening en het 
ontwerp van de openbare ruimte rondom 
de noordelijke ingang van het station nog 
onderwerp van nadere uitwerking zijn. Het 
is de bedoeling om ter plaatse een groene 
wig te realiseren. 
 
Uit het voorgaande blijkt het streven naar 
een zorgvuldige inpassing van de P+R 
voorziening. Dit staat los van het 
stimuleren van groene aanplant in tuinen 
dat als algemeen uitgangspunt geldt voor 
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aanzien te geven. Dit acht reclamant tegenstrijdig. de gehele gemeente. 
 
Voor planschade zie de beantwoording 
onder 7-3 

23 De P+R voorziening zal vanuit de achterkamer, 2 
slaapkamers en de werkkamer van de woning aan 
de Prinses Irenelaan 12 over een lengte van 15,0 
m zichtbaar zijn. Reclamant verzoekt daarom de 
bebouwingsgrens van de P+R voorziening langs 
de Koningin Julianalaan nagenoeg tot in het 
verlengde van de zijkant van de woning Prins 
Bernhardlaan 26 terug te leggen. 

Zie de beantwoording onder 5-2 
 
Het bestemmingsplan legt de maximale 
planologische mogelijkheden vast. Het is 
altijd mogelijk dat in de uiteindelijke 
realisatie een kleiner ontwerp wordt 
gerealiseerd. Het ontwerp van de P+R 
voorziening is op dit moment nog 
onderwerp van nadere uitwerking, zodat de 
gemeente uit het oogpunt van flexibiliteit de 
maximale planologische mogelijkheden uit 
het ontwerpbestemmingsplan wil 
behouden. 

24 Kiss & ride verkeer kan gebruik maken van de P+R 
voorziening (wordt niet gedwongen). Wanneer 
alsnog wordt overgegaan op betaald parkeren (in 
de P+R voorziening), zal vrijwel alle Kiss & ride 
verkeer via de Oranjebuurt gaan rijden. Reclamant 
vraagt zich af hoe kiss & ride verkeer gedwongen 
kan worden via de P+R voorziening te rijden? 

Zie algemene beantwoording ‘kiss & ride’ 

25 Het bestemmingsplan maakt in de 
bestemmingsomschrijving nu geen toezichtloge 
(sociale veiligheid) in de P+R voorziening mogelijk. 

De regels zijn op dit punt aangevuld door 
het mogelijk maken van bijbehorende 
voorzieningen. 

26 De uitgangspunten voor de P+R voorziening 
ontbreken, danwel zijn deze adhoc en willekeurig 
gehanteerd. 
 
Voor de invulling van het parkeervraagstuk en de 
verkeersafwikkeling daarvan zijn geen 
uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld. In 
de gemeenteraadsvergaderingen is meerdere 
keren gevraagd deze uitgangspunten en 
randvoorwaarden aan de gemeenteraad ter 
beschikking te stellen, maar deze vragen zijn niet 
beantwoord. 
 
De vraag lijkt gewettigd of het realistisch is een 
plan op te stellen wanneer de uitgangspunten en 
randvoorwaarden in juridisch, financiële zin en de 
eigendoms- en beheersituatie voor deze P+R 
voorziening nog niet duidelijk c.q. definitief zijn. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ en ‘locatiekeuze’ 
 
Aanvullend hierop is de gemeente van 
mening dat er met het Voorlopig Ontwerp 
Stationsomgeving Dieren en de 
aanvullende onderbouwing in het 
bestemmingsplan een duidelijk kader (met 
uitgangspunten en randvoorwaarden) ligt 
waarin de hoofdlijnen zijn aangegeven. Op 
basis van voortschrijdend inzicht is de 
entree van de P+R voorziening gesitueerd 
aan de Harderwijkerweg. Er komt geen 
achteruitgang via de Oranjebuurt. Dit 
betekent dat de hoeveelheid verkeer door 
de Oranjebuurt substantieel zal afnemen. 
 
De gemeente begrijpt dat reclamant graag 
nu alle details wil weten, maar dat is helaas 
niet mogelijk. Wel moet op hoofdlijnen 
duidelijk zijn dat het project ruimtelijk en 
financieel haalbaar is. Dit is vervat in het 
bestemmingsplan in de vorm van een 
goede ruimtelijke onderbouwing en regels 
die de ruimtelijke en functionele 
mogelijkheden inkaderen.  
 
Er is bovendien overeenstemming met de 
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Nederlandse Spoorwegen over het gebruik 
van hun gronden ten behoeve van de P+R 
voorziening. 
 
Het bestemmingsplan biedt voldoende 
kaders voor het mogelijk maken van 
ruimtelijke kwaliteit. 

27 Dat de grootte van de P+R voorziening varieert van 
250 tot 350 auto’s roept vraagtekens op. 

In eerste instantie is vanwege de gewenste 
flexibiliteit een bandbreedte aangegeven. 
Inmiddels is er voor gekozen om een P+R 
voorziening voor maximaal 350 auto’s te 
realiseren. 
 
Zie ook algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ 

28 Pas in de loop van het overleg met de bewoners 
rondom de P+R voorziening is naar voren 
gekomen dat naar mogelijke effecten van geluid en 
privacy gekeken zou worden. 

De gemeente betreurt het dat dit niet 
meteen duidelijk was. Bij het opstellen van 
bestemmingsplannen moet namelijk altijd 
aangetoond worden dat aan alle wettelijke 
normen voldaan wordt. 
 
Echter, pas op het moment dat de 
definitieve locatie van de P+R voorziening 
bepaald was, konden alle relevante 
onderzoeken in gang gezet worden. 

 
22. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
23. Particulier, ingekomen op 28 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
24. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 De aanleg van een bovengrondse P+R voorziening 
en een passerelle aan de noordzijde van het 
station (terwijl 60% van de auto’s van de zuidzijde 
komt) heeft een desastreuze uitwerking op het nu 
rustiek ogende station. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ en ‘cultuurhistorie en 
beeldkwaliteit’ 

2 De voor de aanleg van de P+R voorziening 
noodzakelijke sloop van woningen betekent 
onnodige kapitaalvernietiging. Bovendien zal de 

De gemeente heeft in het kader van het 
algemeen belang een andere afweging 
gemaakt en er voor gekozen om op de 
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waarde van woningen in de buurt van de geplande 
P+R voorziening dalen. Wie draait daar voor op? 

locatie aan de Noorder Parallelweg een 
P+R voorziening te realiseren. Voor de 
investeringen die gedaan moeten worden 
is voldoende budget gereserveerd. Er is in 
de ogen van de gemeente dan ook geen 
sprake van onnodige kapitaalvernietiging.  
 
Voor ‘planschade’ zie de algemene 
beantwoording onder 7-3. 

3 Het is logischer om een P+R voorziening aan de 
zuidzijde aan te leggen. De ruimte daarvoor kan 
gevonden worden door de aanleg van een tunnel 
in plaats van een tunnelbak. 

Zie algemene beantwoording ‘locatiekeuze’ 

4 Reclamant verzoekt de gemeente, mocht zij toch 
vasthouden aan dit plan, er dan een ondergrondse 
P+R voorziening van te maken. 

De kosten voor een volledig ondergrondse 
P+R voorziening zijn dusdanig hoog, dat 
het plan om maximaal 350 parkeerplaatsen 
aan te leggen daarmee economisch 
onuitvoerbaar zou worden. 

5 Reclamant geeft aan dat ook voetgangers door 
een nieuw aan te leggen passerelle het perron van 
het Stationsplein (aan de oostzijde) kunnen 
bereiken. Voor treinreizigers met bagage zullen de 
trappen van de passerelle een bijna onneembare 
hindernis vormen. 

De passerelle wordt voorzien van liften. 
Treinreizigers met bagage kunnen van 
deze voorziening gebruik maken. 

6 Het overige deel van de zienswijze heeft 
betrekking op het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van beantwoording 
en wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Nr. 3.20 provincie 

 
25. Stichting HART in TAKT, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Het zou richting burgers beter zijn geweest als er 
een eenduidig plan met een eenduidige procedure 
zou zijn gemaakt. De grenzen van het plan lijken 
willekeurig. 

Omwille van de flexibiliteit is gekozen voor 
2 aparte procedures. Dit betekent dat de 
aanleg van de Traverse Dieren niet hoeft te 
wachten op de aanleg van de P+R 
voorziening/ passerelle en omgekeerd. 
Bovendien betreft de Traverse een project 
met provinciaal belang, terwijl de P+R 
voorziening een regionaal/ gemeentelijk 
belang betreft. 
 
Om het burgers gemakkelijk te maken zijn 
beide plannen desondanks tegelijkertijd ter 
visie gelegd en kon volstaan worden met 
één zienswijze tegen beide plannen 
samen. 
 
De grenzen van de plannen zijn niet 
willekeurig getrokken. Alle voor de 
Traverse Dieren benodigde gronden zijn 
opgenomen in het inpassingsplan. De 
overige gronden aan de noordzijde van het 
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stationsgebied zijn in het bestemmingsplan 
opgenomen. De plangrenzen van beide 
plannen zijn na de ontwerpfase nogmaals 
op elkaar afgestemd. 

2 De stichting pleit ervoor de gekozen procedures 
gelijktijdig te behandelen en vraagt zich af hoe dit 
in de praktijk gerealiseerd kan worden? 

Er is sprake van 2 juridisch gescheiden 
procedures omdat in het geval van het 
inpassingsplan Provinciale Staten bevoegd 
zijn tot vaststelling en in het geval van het 
bestemmingsplan de gemeenteraad. De 
planning is wel om beide plannen in 
dezelfde week vast te stellen.  

3 De cultuurhistorische onderbouwing (Toelichting: 
paragraaf 4.10) ontbeert een degelijke analyse van 
het ontstaan van het spooremplacement in Dieren. 
Ook de historie van de 2 spoorverbindingen, de 
IJssellijn en de Koningslijn, wordt niet belicht. 

Zie algemene beantwoording 
‘cultuurhistorie en beeldkwaliteit’. 

4 De waarde van de monumentale wachtruimte en 
de overkapping van het station wordt niet terdege 
beschreven. 

Zie algemene beantwoording 
‘cultuurhistorie en beeldkwaliteit’ 

5 De historische bebouwing langs de 
Harderwijkerweg en de Noorder Parallelweg– 
‘Sliedrecht’ genaamd naar de het ontstaan ten tijde 
van het graven van het kanaal Dieren - Apeldoorn 
– wordt niet geanalyseerd. De beschrijving van de 
pensiongeschiedenis van veel van deze panden 
ontbreekt, evenals de relatie met de villabouw in de 
Hoflaan waar dit een voortzetting van is. 

Er heeft een analyse van de huidige 
bebouwing plaatsgevonden in het kader 
van het ‘Voorlopig Ontwerp’ voor de 
Stationsomgeving Dieren. De gemeente 
ziet geen aanleiding om deze analyse aan 
te vullen. 

6 Er ontbreekt een analyse van de 
stedenbouwkundige opzet van de Oranjebuurt  

Er heeft een stedenbouwkundige analyse 
plaatsgevonden in het kader van het 
‘Voorlopig Ontwerp’ voor de 
Stationsomgeving Dieren. De gemeente 
ziet geen aanleiding om deze analyse aan 
te vullen. 

7 De cultuurhistorische ontwikkeling van het 
Stationsplein is onvolledig beschreven. De 
oorspronkelijke relaties van het dorp met het 
station worden niet geanalyseerd. 

Zie beantwoording onder nr. 25-6 

8 Het is de stichting onduidelijk hoeveel 
fietsenstallingen er nu precies in beide plannen 
gezamenlijk zijn voorzien en ingetekend. Is 
onderzoek gedaan naar de precieze behoefte 
uitgesplitst naar de noord- en zuidzijde van het 
station? 

Zie algemene beantwoording 
‘fietsvoorzieningen’ 

9 Een 3 verdiepingen hoge P+R voorziening past 
niet in een woonbuurt als de Oranjebuurt en sluit in 
het geheel niet aan op de stedenbouwkundige 
opzet van de buurt. Het had voor de hand gelegen 
de P+R voorziening niet in een woonwijk te 
projecteren, maar aansluitend aan de infrastructuur 
aan de zuidzijde. Daar komt 65 % van de 
parkeerders vandaan. De studie naar en de 
afwegingen van de alternatieven voor deze plek 
heeft niet plaatsgevonden zodat onduidelijk blijft 
waarom voor deze onlogische plek in een woonwijk 
wordt gekozen. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’, ‘locatiekeuze’ en 
‘Dierense maat en schaal’ 
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10 In de plannen ontbreekt een recent en deugdelijk 
parkeeronderzoek: de tekst op pagina 15 van de 
toelichting is onjuist en onbegrijpelijk 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ 

11 Reclamant vindt de parkeerbehoefte onduidelijk. 
Wethouder König zegt hierover op 4 januari 2013 
in De Gelderlander: ‘Ook het aantal 
parkeerplaatsen staat niet vast. Het kunnen er 350 
worden, maar ook 250’ 

Vanwege de flexibiliteit is een bandbreedte 
aangegeven. Uiteindelijk is er voor 
gekozen om een P+R voorziening voor 
maximaal 350 auto’s te realiseren. 
 
Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ 

12 Er is geen analyse beschikbaar van het specifieke 
parkeergedrag van treinreizigers 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ 

13 Parkeerders zullen eerder kiezen voor een 
parkeerplaats buiten een P+R voorziening. 
Ervaringen elders leren dan ook dat flankerende 
maatregelen, zoals vergunningparkeren, ingevoerd 
moeten worden, om een P+R voorziening te laten 
functioneren. Hier is in de plannen niets van terug 
te vinden. De stichting pleit dan ook voor andere 
oplossingen en het afwegen van alternatieven. 

Zie algemene beantwoording ‘flankerende 
parkeermaatregelen’ 

14 De financiële onderbouwing van de kosten van de 
realisatie van de P+R voorziening ontbreekt: wie 
bouwt de P+R voorziening, wie financiert de P+R 
voorziening, wie betaalt het onderhoud? 

In hoofdstuk 6 van de toelichting wordt 
nader ingegaan op de financiële 
onderbouwing van het project. Hierin zijn 
de genoemde aspecten, voor zover nu valt 
te overzien, meegenomen. 

15 Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met 
NS en ProRail ten aanzien van de P+R 
voorziening, de toegang tot het station en het 
gebruik van gronden die bij hen in bezit zijn? 

In het kader van de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan zijn op hoofdlijnen 
afspraken gemaakt met ProRail en NS. 
Onder meer zoals beschreven hoofdstuk 6. 
De nadere uitwerking van deze afspraken 
vindt komende periode plaats. 

16 Er ontbreekt een beeldkwaliteitsplan voor de P+R 
voorziening. De stichting vraagt of het 
bestemmingsplan samen met een 
beeldkwaliteitsplan voor het gebied in procedure 
gebracht kan worden, zodat duidelijk is wat de 
bewoners daadwerkelijk kunnen verwachten. 

Zie algemene beantwoording 
‘cultuurhistorie en beeldkwaliteit’ 

17 De P+R voorziening heeft geen draagvlak in de 
Oranjebuurt: 47 % van de 345 adressen heeft de 
petitie tegen de P+R voorziening getekend, terwijl 
van de 55 adressen die door de gemeente als 
belanghebbende zijn aangemerkt zelfs 73 % de 
petitie tegen de P+R voorziening heeft getekend. 

De gemeente heeft zich ingespannen 
zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor 
de P+R voorziening in de kern Dieren. Zie 
algemene beantwoording ‘communicatie’. 
 
Alles overziend is de gemeente van 
mening dat de realisatie van de P+R 
voorziening en de passerelle het algemeen 
belang dient. 

18 De stichting maakt bezwaar tegen het wijzigen van 
de huidige bestemming ‘Wonen’ in ‘Verkeer’. 

Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet 
past binnen het geldende 
bestemmingsplan zal de bestemming 
gewijzigd moeten worden. Aan deze 
bestemmingsherziening ligt een 
zorgvuldige afweging ten grondslag. 

19 De toegang tot het station door middel van een 
loopbrug is een duidelijke verslechtering ten 
opzichte van de huidige toegang via een tunneltje 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’, ‘cultuurhistorie en 
beeldkwaliteit’ en ‘passerelle’ 
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aan de noordzijde en de gelijkvloerse ontsluiting 
aan de zuidzijde. Omdat het een enorm bouwwerk 
is, zijn de trappen veel hoger dan die van de 
onderdoorgang. Loopbruggen geven niet het 
gevoel van verbinding. De bestaande tunnel zou 
verlengd kunnen worden en voorzien van liften. 
 
Bovendien is de passerelle een enorm bouwwerk 
dat het station als gemeentelijk monument en het 
beschermd dorpsgezicht van Dieren-Zuid geweld 
aan doet. De monumentale kap van het station is 
slechts de helft van de hoogte van de loopbrug. De 
relatie van het stationseiland met haar omgeving 
wordt verslechterd en de passerelle draagt niet bij 
aan de gewenste invulling van een stationsplein 
met verblijfsfunctie. 

20 Waarom zit er geen dak op de loopbrug? Recente 
winterse omstandigheden tonen de wenselijkheid 
daarvan aan.  

Hier zijn onvoldoende financiële middelen 
voor beschikbaar. 

21 Hoe realiseert u de toegang van het stationseiland 
voor nooddiensten? Hoe kan de kiosk eenvoudig 
worden bevoorraad? Met het handhaven en 
verbeteren van de huidige ontsluiting is dat wel 
gegarandeerd. 

De wijze waarop de toegang tot het perron 
voor nooddiensten en de bevoorrading 
wordt gerealiseerd valt buiten de reikwijdte 
van het bestemmingsplan. Bij de uitwerking 
van het ontwerp voor de passerelle krijgt dit 
verder vorm. 

22 Ervaring met liften elders leert dat deze vaak stuk 
zijn. Hoe wordt de toegang gegarandeerd voor 
personen die slecht ter been zijn op het moment 
dat de liften stuk zijn? 

De wijze waarop de toegang tot het perron 
voor mindervaliden geregeld wordt bij het 
uitvallen van de liften valt buiten de 
reikwijdte van het bestemmingsplan. Bij de 
uitwerking van het ontwerp krijgt dit verder 
vorm. 

23 Waarom geen toegang gecreëerd tot het station 
aan de dorpsas Wilhelminaweg? 

De Wilhelminaweg ligt te ver weg van het 
perron om hier een extra ingang te maken. 
 
Net als in de huidige situatie komt er één 
ingang aan de noordzijde van het station 
en één ingang aan de zuidzijde, ongeveer 
ter hoogte van de bestaande ingangen. 

24 De beschrijving van zowel het inpassingsplan als 
het bestemmingsplan mist elke relatie met de 
dorpsvisie Dieren 

Zowel de Traverse Dieren als het 
stationsgebied zijn ontwikkelingsplannen 
en gaan dus uit van een andere invulling 
van het gebied. Waar relevant en mogelijk 
heeft de gemeente staand beleid en visies 
meegenomen in het inpassingsplan als het 
bestemminsplan 

25 De verbeelding van het bestemmingsplan is niet 
duidelijk te lezen en bestemmingen lijken over 
elkaar te liggen: blijft het tunneltje gehandhaafd? 
Wordt de Julianalaan verlegd? Waarom ontbreekt 
de groenfunctie bij de tandartspraktijk aan de 
Noorder Parallelweg en voor de woningen aan de 
Wilhelminaweg? Waarom geen bescherming 
opgenomen in de regels voor het gemeentelijk 
monument van het stationsgebouw? 

Na realisatie van de passerelle wordt het 
tunneltje afgesloten. 
 
De Koningin Julianalaan wordt voorzien 
van een nieuw profiel en hierbij deels 
verlegd. 
 
De groenfunctie ontbreekt niet. Binnen de 
bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer – 
Railverkeer’ zijn ook groenvoorzieningen 
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mogelijk. 
 
De monumentale perronkap wordt al 
beschermd via de gemeentelijke 
Erfgoedverordening. Om dubbele (en dus 
overbodige) regelingen te voorkomen 
neemt de gemeente de bescherming van 
monumenten niet op in 
bestemmingsplannen. 

26 De invulling van het stationsgebied kan veel beter 
en de stichting roept de gemeente op om in dialoog 
met burgerij en andere partijen de plannen nog 
eens kritisch te bezien. Er zijn betere oplossingen 
mogelijk. Hierbij verwijst de stichting naar hun 
alternatieve plan uit hun brief van 8 november 
2012. 

De gemeente heeft de bestaande plannen 
inmiddels verder verfijnd en kiest voor het 
voorgenomen plan. De exacte uitwerking 
van het ontwerp van de P+R voorziening 
en de passerelle is nog onderwerp van 
nadere studie, maar zal moeten passen 
binnen de kaders van dit bestemmingsplan. 
 
De gemeente heeft per brief d.d. 20 
december 2012 gereageerd op het 
alternatieve plan van de stichting. In deze 
brief is uiteengezet waarom dit plan niet 
haalbaar is. 

27 Het overige deel van de zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Nr. 3.34 provincie 

 
26. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan. 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
27. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
28. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
29. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
30. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
31. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
32. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
33. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
34. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
35. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
36. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
37. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
38. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
39. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Al deze zienswijzen zijn gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
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reactie 

 
40. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant vraagt zich af waarom er een dure P+R 
voorziening wordt gerealiseerd, terwijl een minder 
belastende oplossing goedkoper is? 

Gezien de benodigde parkeercapaciteit en 
de gewenste ruimtelijke kwaliteit zal er 
gestapeld geparkeerd moeten worden. Het 
plan wat nu ontwikkeld is, biedt een 
integrale oplossing voor de 
parkeerproblematiek in het stationsgebied. 
Bovendien is het plan zowel ruimtelijk als 
financieel haalbaar. 

2 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
41. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant geeft aan dat het monumentale 
stationsgebouw totaal ontsierd wordt als er een 
joekel van een P+R voorziening naast komt. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

2 Reclamant betwijfelt of de verkeersdrukte op de 
Harderwijkerweg afneemt. De overwegbomen 
zullen steeds langer gesloten blijven in verband 
met de noordtak van de Betuweroute voor het 
goederenvervoer. Alle parkeerders (65 %) die 
richting Arnhem/ Zutphen moeten, zullen dan in de 
file staan voor het spoor. 

Door het plan Traverse Dieren hoeft het 
doorgaande regionale verkeer niet meer 
over de Harderwijkerweg, zodat de 
verkeersdrukte zal afnemen. Gezien de 
verwachte drukte zal de rij voor de P+R 
voorziening niet dusdanig lang zijn dat 
deze tot over het spoor zal doorlopen.  

3 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
42. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant is niet te spreken over het formaat van 
de P+R voorziening in een rustige woonbuurt 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

2 De toegang tot de P+R voorziening is niet geregeld De toegang tot de P+R voorziening vindt 
plaats via de Harderwijkerweg 

3 Reclamant gaat in op de argumenten die 
wethouder geeft met betrekking tot het alternatieve 
plan van HART in TAKT: 

 Half jaar vertraging  dat is het waard volgens 
reclamant; 

 Er moet overeenstemming met de provincie 
worden bereikt  volgens reclamant gaat dat 
niet over de P+R voorziening; 

 De afstand tussen de P+R voorziening en het 
spoor moet minimaal 11 m zijn  dit geldt ook 
voor de geplande P+R voorziening. Het 
verkleinen van de afstand moet met ProRail te 
overleggen zijn. 

De gemeente is het niet eens met 
reclamant dat een half jaar uitstel gewenst 
is. Het proces heeft lang genoeg geduurd. 
 
De provincie is grondeigenaar, dus er zou 
wel degelijk overlegd moeten worden 
indien het alternatieve plan uitgevoerd zou 
worden. 
 
Voor de afstand tussen het spoor en de 
P+R voorziening zie de beantwoording 
onder 21-21. 

4 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 
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43. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

2 Het overige deel van de zienswijze heeft 
betrekking op het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van 
beantwoording en wijziging 
ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Nr. 3.105 provincie 

 
44. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

2 Reclamant dient zienswijze nr. 99 als bijlage in. Voor de beantwoording van deze bijlage 
wordt verwezen naar de beantwoording 
onder nr. 99. 

 
45. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Het B&W voorstel van 4 december 2012 meldt dat 
‘inpassing van het parkeren op Dierense schaal’ 
het uitgangspunt is van het 
ontwerpbestemmingsplan. Een hoge P+R 
voorziening beantwoordt niet aan dit uitgangspunt 
en past niet in de huidige woonomgeving. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

2 Door de bouw van een P+R voorziening zou het 
verdwijnende uitzicht, de verdwijnende lichtinval in 
de doorzonwoning, het lawaai en de 
geluidsoverlast ervoor zorgen dat de kwaliteit van 
het woongenot en de leefbaarheid worden 
aangetast. 

Zie de beantwoording onder 5-6 en 7-2 

3 Reclamant geeft aan dat de waarde van zijn huis 
negatief wordt beïnvloed. Een eventuele groene 
zone tussen de geplande P+R voorziening en de 
perceelsgrens en/ of een eventuele planschade 
wegen hier niet tegenop. 

Zie de beantwoording onder 7-3. 

4 Er is te weinig onderzoek gedaan naar 
alternatieven. Reclamant vraagt zich af of de P+R 
voorziening niet beter aan de zuidkant van het 
spoor kan worden gebouwd of op een plek waar 
het Shell-station nu staat. Dat zou meer in de 
omgeving passen dan een dichte doos. Of 
bijvoorbeeld verdiept bouwen of ondergronds, wat 
een verbetering zou zijn voor het aanzien van het 
dorp dieren ten opzichte van het huidige plan. De 
meeste automobilisten die in de P+R voorziening 
parkeren komen van de zuidzijde. Als de P+R 
voorziening aan de zuidzijde wordt gebouwd 

Zie algemene beantwoording ‘locatiekeuze’ 
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hoeven zij niet zo lang voor de 
spoorwegovergangen te wachten, als gevolg van 
de intensivering van het gebruik van de spoorlijn. 

 
46. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan zienswijze nr. 7 Zie onder nr. 7 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
47. Particulier, ingekomen 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
48. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
49. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijzen zijn gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
50. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
51. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
52. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
53. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 
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54. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
55. Gezamenlijke Belangenorganisaties Dieren en omgeving (GBO), ingekomen op 29 januari 

2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 De GBO hebben moeite met de keuze om het 
project op te splitsen in twee aparte projecten: 
beide projecten zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

Zie de beantwoording onder 25-1 

2 De GBO hebben moeite met de keuze van beide 
initiatiefnemers om geen samenwerking aan te 
gaan met de bevolking van Dieren. De GBO 
hebben een meer open planproces voor ogen 
waarin de bevolking en initiatiefnemers samen 
optrekken en over en weer argumenten 
uitwisselen. De aanpassing van de ontsluiting van 
de P+R voorziening komt hier ook uit voor. 

Zie algemene beantwoording 
‘communicatie’ 

3 De GBO hebben moeite met de keuze om de zeer 
grote hoeveelheid stukken in een voor de 
gemiddelde burger drukke (vakantieperiode) ter 
inzage te leggen, zonder enige maatregel om de 
toegankelijkheid te vergroten. 

Zie algemene beantwoording 
‘communicatie’ 

4 De GBO achten de huidige locatie waar de P+R 
voorziening geprojecteerd is, niet geschikt om het 
parkeren in relatie tot het station te faciliteren. De 
Noorder Parallelweg loopt niet langer door, de 
noordelijke ingang van het station wordt ontsloten 
via een woonwijk en de P+R voorziening ligt in een 
kleinschalige dertiger en vijftiger jaren 
woonomgeving. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’, ‘locatiekeuze’ en 
Dierense maat en schaal’ 

5 De GBO verwachent dat de inpassing van een 
betonnen en open P+R voorziening zeer 
moeizaam zal zijn in de van karakter jaren ‘30 
woonbuurt. Zeker bij 3 verdiepingen zal de P+R 
voorziening nog meer manifest aanwezig zijn. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

6 De GBO verwachten een negatieve beïnvloeding 
van de sociale omgeving door de vestiging van een 
P+R voorziening, vooral aan de randen van de 
dag. De ruimte waar in zekere mate activiteiten in 
anonimiteit kunnen plaatsvinden, neemt met de 
realisatie van de P+R voorziening sterk toe. Zeker 
omdat de P+R voorziening gratis toegankelijk is, en 
er geen toezicht plaats zal vinden. 

Zie algemene beantwoording ‘sociale 
veiligheid’ 

7 De GBO verwachten niet dat het gratis parkeren tot 
gevolg zal hebben dat iedereen van de P+R 
voorziening gebruik zal maken en een strenger 
gereguleerd parkeerbeleid (betaald parkeren en 
vergunning voor bewoners) niet nodig zal blijken. 

Zie algemene beantwoording ‘flankerende 
parkeermaatregelen’ 
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Juist vanwege de grote toestroom van parkerende 
treinreizigers uit de regio ten zuiden van Dieren, 
verwachten de GBO dat ook buiten de P+R 
voorziening geparkeerd zal worden. Sociale 
veiligheid en tijdverlies zijn andere redenen om aan 
de zuidzijde van het station te parkeren of alsnog 
in de Oranjebuurt. 
 
De GBO verwachten dan ook dat na verloop van 
tijd het gratis parkeren zal worden beëindigd omdat 
de kosten van onderhoud, in combinatie met het 
reguleren van het gebruik om maatregelen vragen. 
Dientengevolge zal de omgeving belast worden 
met vervolgmaatregelen als vergunningparkeren. 

8 De GBO verwachten dat het bestemmingsplan in 
tegenstelling tot het inpassingsplan veel tijd in 
beslag zal nemen. Een risico dat hierdoor ontstaat, 
is dat tijdens de bouw van het project ‘Traverse 
Dieren’ onvoldoende parkeerplaatsen voorhanden 
zijn. Het realiseren van parkeerplaatsen op 
maaiveld kan snel (en goed ontsloten via de 
Harderwijkerweg) en naar alle waarschijnlijkheid 
zonder veel procedurele stappen. 

De vrees dat de procedure voor het 
bestemmingsplan meer tijd in beslag zal 
nemen dan de procedure voor het 
inpassingsplan deelt de gemeente niet. 
Beide plannen worden binnenkort 
vastgesteld. 
 
Ook voor het realiseren van 
parkeerplaatsen op maaiveld ter hoogte 
van de woningen aan de Noorder 
Parallelweg zal het bestemmingsplan 
moeten worden herzien. Dat maakt 
procedureel qua tijd niet uit. 
 
In het kader van de uitvoering wordt 
gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen 
tijdens de bouw. 

9 De GBO dragen een alternatief plan aan met 
behulp van parkeren op maaiveld, waarbij de 
noodzakelijke 350 parkeerplaatsen niet alleen 
worden gevonden aan de noordzijde van het 
station, maar ook aan de zuidzijde. Dit in lijn met 
de aanvoer van treinreizigers die vanuit het zuiden 
met de auto naar het station komen. Naar de 
mening van de GBO kan het overdekte gedeelte 
van de tunnel eenvoudig enkele tientallen meters 
worden verlengd om deze parkeerruimte vrij te 
maken. 
 
Het parkeren op maaiveld (noordzijde) (in 
combinatie met de zuidzijde in bak) heeft de 
volgende voordelen: 

 De Noorder Parallelweg blijft doorgaand 
verkeer, maar wordt (bij de Harderwijkerweg) 
verlegd in noordelijke richting zoals ook in het 
plan ‘Hart van Dieren’ en variant 3 uit 2008 
(resultaat ‘Tafel van Tien’). Bij de verlegging 
van de Noorder Parallelweg komt er ook de 
mogelijkheid om de fietsoversteek te 
verbeteren voor leerlingen van ‘Het Rhedens’ 
en voor treinreizigers die met de fiets naar het 

De gemeente heeft per brief van 20 
december 2012 gereageerd op een 
soortgelijk alternatief plan. De argumenten 
uit deze reactie zijn opgenomen in de 
algemene beantwoording ‘locatiekeuze’.. 
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station komen; 

 Voor het parkeren op maaiveld zijn aan de 
noord- en zuidzijde 250 respectievelijk 
200 parkeerplaatsen beschikbaar; 

 Royale ‘kiss & ride’ gelegenheid aan beide 
zijden; 

 Veiliger en omgevingsvriendelijker parkeren op 
maaiveld dan in een P+R voorziening (geen 
toezicht nodig); 

 De bestaande toegangen tot de perrons blijven 
gehandhaafd; 

 Het deksel op de tunnelbak wordt vergroot/ 
verlengd van 100 m naar 200 m. Dit resulteert 
in minder geluidhinder en meer ruimte voor 
parkeren. 

10 De GBO zijn van mening dat de passerelle niet 
nodig is als op maaiveld wordt geparkeerd. De 
toegang van het station kan hierdoor op maaiveld 
blijven liggen en met kleine aanpassingen voldoen 
als toegang naar de perrons. Dat scheelt veel 
kosten en tast het huidige beeld van het 
stationsgebied niet aan. De passerelle is een 
kostbare maar onnodige ingreep. De GBO vragen 
zich af of een hooggelegen passerelle zich 
verdraagt met de status van de monumentale 
overkapping van het perron. 

Zie algemene beantwoording 
‘locatiekeuze’, ‘cultuurhistorie en 
beeldkwaliteit’ en ‘passerelle’ 

11 Het overige deel van deze zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Zie provincie 3.47 

 
56. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
57. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het inpassingsplan Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘Nota van 
beantwoording en wijziging 
ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
58. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 
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59. Ondernemersvereniging DELS, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 DELS ondersteunt de visie van de gemeente om 
de P+R voorziening te realiseren aan de noordzijde 
van het station, om meerdere redenen: 

 Opheffing huidige parkeeroverlast; 

 Een centrale parkeerplek voor de automobilist, 
met als gevolg één verkeersstroom, waardoor 
de overlast van de in de omgeving van het 
station rondrijdende automobilisten zoekend 
naar een geschikte parkeerplek definitief zal 
zijn opgeheven; 

 De beoogde P+R voorziening is op loopafstand 
van het centrum van Dieren, het Callunaplein, 
Boulevard en de omliggende winkelstraten, wat 
het winkelcentrum aantrekkelijker zal maken 
voor het winkelend publiek van en buiten 
Dieren; 

 Een beter alternatief ontbreekt, nu de 
voorziening aan de zuidkant van het station 
niet mogelijk is, omdat daartoe de ruimte 
ontbreekt; 

 P+R voorzieningen aan beide zijden van het 
station werkt verwarrend voor automobilisten 
en veroorzaakt alleen maar extra overlast en 
zal waarschijnlijk meer gaan kosten. 

De gemeente onderschrijft deze 
argumenten. 

2 DELS geeft aan dat met name het voornemen van 
de gemeente om geen parkeertarief in rekening te 
brengen zeker een stimulans zal zijn voor mensen 
uit de regio om in Dieren te gaan winkelen of het 
dorp om andere redenen een bezoek te brengen. 
Hiervan zullen de ondernemers en indirect de 
bevolking profiteren. 

De gemeente onderschrijft deze zienswijze. 

3 DELS ondersteunt zonder voorbehoud de keuze 
van de gemeente om de P+R voorziening aan de 
noordkant van het station te realiseren. Dieren zal 
hierdoor niet alleen nieuwe klanten trekken, maar 
ook nieuwe ondernemers die zich nabij het station 
willen vestigen. 

De gemeente dankt DELS voor haar steun. 

 
60. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP  Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
61. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 
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62. Oranjebuurtcomité, ingekomen op 30 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Het bestemmingsplan en het inpassingsplan 
overlappen elkaar en beïnvloeden elkaar ook wat 
betreft de bijgaande rapporten van het milieueffect 
en het verkeerscirculatieplan. Het comité pleit 
ervoor de procedures voor deze plannen gelijktijdig 
te behandelen. 

Zie de beantwoording onder 25-1 

2 Zowel bij de provincie als de gemeente is er geen 
samenwerking met de bevolking. De in de 
Oranjebuurt geplande P+R voorziening heeft geen 
draagvlak: 47 % van de Oranjebuurt heeft een 
petitie getekend tegen de P+R voorziening, terwijl 
degene die door de gemeente als belanghebbende 
zijn aangemerkt zelfs 73 % tegen de P+R 
voorziening heeft getekend. 

Zie de beantwoording onder 25-17 

3 De afmetingen van de P+R voorziening zijn niet op 
Dierense maat en schaal, 3 lagen hoog tot 7,7 m, 
en een 10 m hoge passerelle met liften. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

4 De locatie van de toegang van de P+R voorziening 
is onduidelijk omdat de locatie in het 
inpassingsplan afwijkt van die in het 
bestemmingsplan 

Zie de beantwoording onder 21-5. 

5 Er ontbreekt een beeldkwaliteitsplan van de P+R 
voorziening en een welstandsnota. Er wordt 
gezegd dat de definitieve bouwtekeningen pas in 
de 2

e
 helft van 2013 ter visie worden gelegd. Het is 

niet mogelijk om op deze wijze over een zo 
belangrijk en volumineus stedenbouwkundig plan 
in de Oranjebuurt te oordelen. 

Zie de beantwoording onder 25-16. 

6 Het comité maakt bezwaar tegen het wijzigen van 
de huidige bestemming ‘Wonen’ in ‘Verkeer’. 

Zie de beantwoording onder 25-18. 

7 Het overige deel van deze zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Zie provincie 3.47 

 
63. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
64. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
65. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
66. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijzen zijn gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
67. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant maakt bezwaar tegen de inrit naar de Door het verplaatsen van de inrit van de 
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P+R voorziening vanaf de Harderwijkerweg en de 
vluchtheuvel die daarbij wordt geplaatst vanwege 
de verwachting dat hierdoor zijn woongenot 
achteruit zal gaan. 

P+R voorziening naar het perceel 
Harderwijkerweg verwacht de gemeente 
gezien de afstand tot de woning van 
reclamant niet dat er sprake is van 
achteruitgang van het woongenot ten 
gevolge van de inrit. 

2 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
68. Stichting Spankerenseweg Dieren, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
69. Stichting Achmea Rechtsbijstand namens particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
70. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
71. Stichting Achmea Rechtsbijstand namens particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
72. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
73. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
74. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
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verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
75. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant maakt zich zorgen over de waarde van 
de woning, nu er een P+R voorziening wordt 
gerealiseerd in de buurt van de woning 

Zie de beantwoording onder 7-3. 

2 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
76. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
77. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant is tegen de P+R voorziening in de 
Oranjebuurt omdat deze door zijn mogelijke 
afmetingen van 6,5 m aan de zuidzijde, 3,5 m aan 
de noordzijde en tot 129 m lang niet past in het 
dorpse karakter dat Dieren uitstraalt. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 

2 Ook al wordt nu bij dit plan een kleine P+R 
voorziening gebouwd, in de toekomst ligt de weg 
open voor het volbouwen van de hele ruimte zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan geeft de maximale 
bouwmogelijkheden aan. De P+R 
voorziening zal hier binnen moeten passen. 

3 De omschreven ruimte voor de P+R voorziening is 
de laatste tijd vergroot van circa 105 m naar 
129 m. Dit om bewoners meer uitzicht te geven. 
Het is fijn dat men gehoor geeft aan bewoners, 
maar haalt tegelijkertijd het uitzicht van andere 
bewoners weg. 

De gemeente zal een afweging moeten 
maken in het kader van het algemeen 
belang. De gemeente betreurt het dat het 
niet iedereen naar de zin gemaakt kan 
worden. 

4 De provincie heeft in het milieueffectrapport een 
waardering gegeven ten aanzien van landschap en 
cultuurhistorie van het station en haar omgeving: 
‘Schaal en architectuur station waardevol; De 
kleine schaal en eenvoud van dit station, alsmede 
de architectuur van het perrongebouw met 
overkapping zijn cultuurhistorisch waardevol en 
beschermd’  
 
Reclamant vraagt zich af wat deze waarde is met 
een P+R voorziening van deze omvang op de 
achtergrond? 

Zie algemene beantwoording 
‘cultuurhistorie en beeldkwaliteit’ 

5 HART in TAKT heeft een alternatief plan 
ingediend. Reclamant verzoekt dit plan te 
bespreken met de provincie. Door een aanpassing 
in de indeling van het inpassingsplan ontstaat 
ruimte voor een Noorder Parallelweg met aan 
beide zijden parkeergelegenheid. Door deze 

Voor een reactie op het plan van HART in 
TAKT wordt verwezen naar de brief van 
wethouder König van 20 december 2012 
waarin de gemeente een reactie geeft op 
hun alternatieve plan. 
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parkeergelegenheid 1,0 m onder maaiveld aan te 
leggen, blijft dit gebied een open structuur houden 
en een karakter dat beter past bij Dieren.  

6 De kaders voor de P+R voorziening zijn voor het 
dorpse karakter veel te groot. Reclamant vindt een 
hoogte van 7,7 m aan de zijde van de 
Harderwijkerweg onacceptabel. Reclamant vreest 
dat een gebouw van een dergelijke omvang zijn 
woongenot aantast. 

Zie algemene beantwoording 
‘cultuurhistorie en beeldkwaliteit’ 

7 Reclamant wil niet dat de P+R voorziening voor 
commerciële zaken wordt gebruikt, dus ook niet 
voor betaald parkeren. Reclamant vraagt zich af of 
het parkeren kosteloos blijft of dat er in te toekomst 
weer auto’s terug zijn in de wijk. 

Zie algemene beantwoording ‘flankerende 
parkeermaatregelen’ 

8 De invloed van de P+R voorziening aan de 
noordzijde van het spoor is op basis van een 
quickscan onderzocht. Reclamant vraagt zich 
daarom af hoe serieus de gemeente de inrichting 
van het stationsgebied neemt? Er moet een 
degelijk onderzoek komen, waarbij beter gekeken 
wordt. Reclamant begrijpt dat er een in- en uitrit 
nodig is. Hij wil dat vertrekkend verkeer zowel 
links- als rechtsaf kan slaan. 

Dat de titel quickscan wordt gebruikt wil 
niet zeggen dat er niet serieus naar de 
effecten van de parkeervoorziening is 
gekeken. Het betekent dat de verschillende 
ontsluitingsmogelijkheden met elkaar zijn 
vergeleken zonder deze in detail uit te 
werken. Op basis hiervan was een 
definitieve ontsluitingkeuze mogelijk. 

9 Reclamant wil graag nu weten hoe het precieze 
ontwerp er komt uit te zien en ziet graag 
gedetailleerdere plannen tegemoet. Er zijn veel te 
veel onzekerheden over de P+R voorziening: 

 De werkelijke afmetingen; 

 1, 2 of 3 lagen; 

 1
e
 laag op of onder maaiveld; 

 Nooduitgangen en bereikbaarheid voor 
hulpdiensten en voorzieningen brandveiligheid, 
ook voor aangrenzende woningen; 

 Capaciteit P+R voorziening: 250 – 350 of 350; 

 Privacy voor de inkijk van woningen en tuinen; 

 Wordt de toegezegde luifel/ overkapping echt 
geplaatst aan de noordzijde van de P+R 
voorziening; 

 De fietsenstalling: de omvang, aantal en 
situering; 

 Het volume van de nu te bouwen P+R 
voorziening; 

 Het volume van de in de toekomst te 
bebouwen ruimte; 

 Het blokkeren van de Noorder Parallelweg 
ontneemt reclamant de weg vanuit het dorp 
naar huis; 

 De ontsluiting van de woonwijk en het centrum 
in het bijzonder; 

 De sociale onveiligheid van de P+R 
voorziening, de loopbrug en de toegang tot het 
station. 

Er is op dit moment nog geen definitief 
ontwerp. Daarom wordt door middel van dit 
bestemmingsplan de maximale capaciteit 
vastgelegd op maximaal 350 
parkeerplaatsen. 
 
De maximale omvang van de P+R 
voorziening kan afgeleid worden uit de 
verbeelding. 
 
De privacy in woningen en tuinen is 
gewaarborgd vanwege de gesloten 
(westelijke) wand ten behoeve van de 
geluidwering. 
 
Alle noodzakelijke maatregelen uit het 
oogpunt van akoestiek worden genomen 
om aan de wettelijke grenswaarden te 
voldoen. Of dit in de vorm van een luifel/ 
overkapping is hangt van het uiteindelijke 
ontwerp af. 
 
Voor een reactie over de fietsenstalling zie 
de algemene beantwoording 
‘fietsvoorzieningen’ 
 
Ondanks het afsluiten van de Noorder 
Parallelweg heeft reclamant (evenals de 
andere bewoners van de Oranjebuurt) nog 
genoeg mogelijkheden om vanuit Dieren-
Zuid zijn woning te bereiken. 
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Voor een reactie over sociale veiligheid zie 
de algemene beantwoording ‘sociale 
veiligheid’ 

10 In diverse gesprekken is aangegeven dat aan de 
noordzijde van de P+R voorziening een luifel of 
overkapping komt. In het ontwerpbestemmingsplan 
wordt echter aangegeven dat een luifel of 
overkapping niet nodig is. Reclamant voelt zich 
hierdoor misleidt. 

Alle noodzakelijke maatregelen uit het 
oogpunt van akoestiek worden genomen 
om aan de wettelijke grenswaarden te 
voldoen. Of dit in de vorm van een luifel/ 
overkapping is hangt van het uiteindelijke 
ontwerp af. 

11 In de P+R voorziening is ook detailhandel, 
dienstverlening en daghoreca toegestaan. 
Reclamant vreest dat dit tot extra overlast in de 
omgeving leidt en is hier op tegen. 

De gemeente is van mening dat 
detailhandel, dienstverlening en daghoreca 
kan leiden tot een sociaal veiligere 
omgeving. Daarom ziet zij dit graag 
opgenomen in het plan 

12 De geluidsbelasting ten gevolge van de 
Harderwijkerweg overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde, maar niet de maximaal 
toegestane geluidsbelasting. Wat is het doel van 
de voorkeursgrenswaarde als hier niets mee 
gedaan wordt? 

De voorkeursgrenswaarde is in artikel 82 
van de Wgh vastgelegd en bedraagt 48 dB. 
Dit is de geluidsbelasting die altijd 
toelaatbaar is op de gevel van een 
geluidgevoelige bestemming. Toetsing aan 
de voorkeursgrenswaarde geschied 
normaliter altijd in de voorbereiding van 
ruimtelijke plannen. Bij overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarde kan wel 
gebouwd worden, maar dan alleen met de 
zogenoemde hogere grenswaarde. 
 
Het bevoegd gezag mag hogere waarden 
slechts verlenen indien toepassing van 
maatregelen, gericht op het terugbrengen 
van de geluidsbelasting vanwege de weg, 
ondoeltreffend zal zijn dan wel 
overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard.  
 
In het geluidsonderzoek (zie toelichting 
bestemmingsplan) is het aspect 
wegverkeerslawaai nader beschouwd, 
waaronder de voorkeursgrenswaarde. 

13 Een geluidsbelasting van meer dan 55 dB brengt 
schade toe aan de gezondheid van bewoners. Nu 
de mogelijkheid zich voordoet dient de 
geluidsbelasting zoveel mogelijk te worden 
teruggebracht 

De gemeente onderschrijft de mening dat 
een zo laag mogelijke geluidsbelasting 
gewenst is. In het kader van het project 
worden waar nodig maatregelen getroffen 
om te voldoen aan de wettelijk gestelde 
kaders.  

14 Reclamant vindt dat er op zijn minst aan de zijde 
van de P+R voorziening aan de Harderwijkerweg 
en Prins Bernhardlaan een gesloten overkapping 
moet komen. Uit de regels is niet duidelijk dat die 
er komt. 

Zie de beantwoording onder 77-10 

15 Wat is het effect van het feit dat de P+R 
voorziening aan de zuidzijde een open karakter 
krijgt? Kan de voorziening als klankkast dienen 
voor bepaalde geluidsfrequenties? Is hier 

Naar de geluidseffecten ter hoogte van de 
P+R voorziening is akoestisch onderzoek 
gedaan. Op basis van dit onderzoek zullen 
maatregelen getroffen worden, zodat 
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onderzoek naar gedaan? voldaan wordt aan de wettelijke norm.  

16 Reclamant vrees voor lichtvervuiling aan de 
achterzijde van de woning, en er mogen reclame-
uitingen geplaatst worden met een maximale 
bouwhoogte van 3,5 m. Dit is niet acceptabel. 

Door de gesloten wand aan de zijde van 
reclamant is de vrees voor lichtvervuiling 
ongegrond. Er zullen ook geen reclame-
uitingen geplaatst worden aan de westzijde 
van de parkeervoorziening. 

17 Reclamant vindt het mooi dat aan de 
noordwestzijde van de P+R voorziening een 
aaneengesloten vlak ‘Groen’ is bestemd. 
Reclamant is er tegen dat de groenzone kan 
worden gebruikt voor fiets- en wandelpaden, 
speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, 
watergang of waterpartij, bruggen of andere 
civieltechnische werken of straatmeubilair en 
andere bijbehorende voorzieningen.  

De gemeente wil de openbare ruimte ten 
noorden van het station opwaarderen. De 
huidige inrichting met parkeren en 
snippergroen wordt getransformeerd tot 
een aantrekkelijke groenzone, waarin het 
prettig is om te verblijven met een logische 
aansluiting op het station. De definitieve 
invulling van het groen tussen de 
parkeervoorziening en de woningen aan de 
Prins Bernhardlaan wordt in nader overleg 
met de bewoners bepaald. 

18 De toegang tot de groenvoorziening dient te 
worden afgesloten om de sociale veiligheid te 
borgen en een hangplek tegen te gaan. 

Uit gesprekken met de omwonenden blijkt 
dat in de huidige situatie veel overlast 
wordt ervaren. Mede daarom wordt in het 
ontwerp van de openbare ruimte sociale 
veiligheid als een belangrijk criterium 
meegenomen. Hierin wordt ook het 
afsluiten als optie meegenomen. 

19 De gemeente heeft toegezegd 4 bomen terug te 
planten aan de Harderwijkerweg 2 t/m 20. 
Reclamant wil weten waar hij dit terug kan vinden 
in de plannen? 

Dit wordt meegenomen bij de herinrichting 
van de Harderwijkerweg. Hiervoor wordt te 
zijner tijd een inrichtingsplan opgesteld. 

20 Reclamant is het niet eens met de ‘algemene 
regels’ en vindt dat alle gebouwen, inclusief 
ondergeschikte bouwdelen, erkers, balkons, 
brandtrappen, entreepartijen binnen de 
bouwvlakken dienen te worden uitgevoerd. Ook 
alle opbouwen, balustrades, balkonhekken en 
schachten dienen binnen de vastgestelde 
bouwhoogte te worden uitgevoerd. 

Het betreft hier standaard regels van de 
gemeente Rheden. Deze zijn in alle 
bestemmingsplannen gelijk. De gemeente 
ziet dan ook geen reden om daar voor dit 
bestemmingsplan van af te wijken. 
 
Het betreft bovendien ondergeschikte 
bouwdelen waarvan het niet de bedoeling 
is deze strikt tot het bouwvlak te beperken. 

21 Reclamant geeft een overzicht van de afspraken 
die met hem zijn vastgelegd aangaande de 
erfafscheiding op 21 januari 2007. Reclamant 
verzoekt op basis van deze afspraken om bij 
aanvang van de bouw de erfafscheiding van 
Harderwijkerweg 12 en 12A te realiseren 

De gemeente is zich bewust van deze 
afspraken en neemt deze mee bij de 
uitwerking van de plannen. 

 
78. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Een passerelle geeft in vergelijking met een tunnel 
onder het spoor door een grotere barrièrewerking. 
De te overbruggen hoogte in verband met het 
spoor is wel circa 6,0 m. Bij een tunnel onder het 
spoor kan met enkele meters worden volstaan.  

De passerelle zal voorzien worden van 
liften zodat de groter te overbruggen 
hoogte ten opzichte van een tunnel geen 
probleem hoeft te zijn. 

2 Met een tunnel kan een voet- en fietsverbinding 
worden gerealiseerd. De ligging van het gekozen 
tracé voor de Traverse sluit de mogelijkheid voor 

Het gekozen tracé Traverse Dieren is in 
samenwerking met de provincie na een 
zorgvuldige afweging tot stand gekomen. 
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een voetgangers- en fietstunnel snel uit. Indien het 
tracé in zuidelijke richting wordt verschoven komt 
deze mogelijkheid weer in beeld. 

Het verder verschuiven van de tunnelbak in 
zuidelijk richting is onder meer niet mogelijk 
vanwege de geluidsbelasting en de 
luchtkwaliteit ter plaatse van de woningen 
aan de zuidkant van het station. 
 
Uitgaande van dit gegeven is een 
passerelle zowel ruimtelijk als financieel de 
meest passende oplossing. 
 
Zie verder algemene beantwoording 
‘passerelle’ 

3 De financiële risico’s van de P+R voorziening zijn 
onvoldoende in beeld gebracht. 

Dit punt maakt onderdeel uit van de 
economische uitvoerbaarheid waaraan in 
het bestemmingsplan aandacht is besteed. 
Zoals in de toelichting staat vermeld is het 
ontwerp, rekening houdend met zoveel 
mogelijk te verwachten kosten, 
doorgerekend. 

4 De exacte omvang van de P+R voorziening is niet 
inzichtelijk 

Er wordt gekozen voor de variant met 
maximaal 350 parkeerplaatsen 

5 Het laatste parkeeronderzoek is uit 2005. Een 7 
jaar oud onderzoek geeft mogelijk een totaal 
verkeerd beeld van de huidige werkelijkheid. Het 
lijkt erop dat met 350 parkeerplaatsen veel te 
zwaar wordt ingestoken. Een geactualiseerd 
onderzoek kan dit uitwijzen. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ 

6 Reclamant kan de berekening van de extra 
spitsdruk rekenkundig niet volgen. Citaat: ‘Naar 
verwachting zal 60 % van de parkeerders de P+R 
voorziening inrijden tussen 7.30 en 9.00 uur: 210 
bewegingen in 1,5 uur. Dit zijn circa 150 
bewegingen in een spitsuur.’ Volgens reclamant 
zijn dit er 140. 

Deze opmerking slaat op het VCP. 
Aangezien deze informatie is overgenomen 
in het bestemmingsplan, zal eveneens de 
toelichting aangepast worden naar 
‘ongeveer 140’. 

7 Onduidelijk is of de P+R voorziening ooit kan 
worden gerealiseerd. De gronden zijn niet in het 
bezit van de gemeente. Onderhandelingen en 
financieringen moeten volgens reclamant nog 
plaatsvinden. 

De gemeente heeft geen reden om te 
twijfelen aan de realisatie van de P+R 
voorziening nu budget gereserveerd is en 
het merendeel van de gronden in 
gemeentelijk bezit is; ontbrekende percelen 
zullen zo mogelijk via minnelijke verwerving 
verkregen worden. Indien dit niet lukt, zal 
de gemeente na vaststelling van het 
bestemmingsplan een 
onteigeningsprocedure starten. 

8 Er lijkt geen goede kiss & ride mogelijkheid te zijn 
aan de zuidzijde van het station in combinatie met 
het busstation. 

Zie algemene beantwoording ‘kiss & ride’ 

9 De omschreven route voor kiss & ride verkeer aan 
de noordwestzijde is niet duidelijk. Indien gebruik 
wordt gemaakt van de nieuwe P+R voorziening 
ontstaat een ongewenste situatie. Kiss & ride 
verkeer door een P+R voorziening waar auto’s in 
en uit de vakken rijden vraagt om problemen. 

Zie algemene beantwoording ‘kiss & ride’ 

10 Onduidelijk is hoe de verdeling van de 1.000 
onbewaakte fietsparkeerplaatsen plaatsvindt 

Zie algemene beantwoording 
‘fietsvoorzieningen’ 
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tussen de noord- en zuidzijde. Bovendien komen 
de fietsenstallingen aan de zuidzijde veel verder 
weg te liggen dan in de huidige situatie. Deze 
toename van de loopafstand is ongewenst. 

11 Het overige deel van deze zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Zie provincie 3.55 

 
79. Fietsersbond afdeling Rheden/ Rozendaal, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
80. Vereniging Wijkplatform Dieren Noord Oost e.o. (DiNO), ingekomen op 30 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 De stukken hebben een enorme omvang. Het 
wijkplatform DiNO heeft daarom getracht op de 
eerste dag van het ter inzage leggen van de 
stukken deze in te zien op het servicepunt van de 
gemeente Rheden in de bibliotheek te Dieren. De 
stukken waren daar niet voorhanden en niet 
opvraagbaar. Ook bij navraag bleken de stukken 
niet beschikbaar. Deze omissie, gecombineerd met 
het feit dat de periode van inzage is aangevangen 
vlak voor de feestdagen van december 2012 en de 
omvang van de stukken veroorzaakte een te korte 
studietijd. 
 
De combinatie van het niet tijdig ter inzage leggen, 
de (voor het wijkplatform DiNO) te hoge prijzen van 
de documenten (350 ex btw provincie en 135 ex 
btw gemeente), de zeer trage beantwoording van 
de prijsaanvraag voor het aanleveren van de 
complete documenten in relatie met de effectieve 
tijd waarin deze konden worden bestudeerd en van 
een zienswijze konden worden voorzien, vormt een 
ernstige belemmering van het democratische 
proces. Het wijkplatform DiNO maakt daartegen 
bezwaar en behoudt zich het recht voor om in een 
latere fase een aanvullende zienswijze in te 
dienen. 

Zie de beantwoording onder 21-1 en de 
algemene beantwoording ‘communicatie’  

2 Het wijkplatform DiNO kan niet instemmen met een 
P+R voorziening aan de noordzijde van het spoor. 
Het is niet logisch, aantrekkelijk en passend om in 
een oude woonwijk een P+R voorziening van deze 
omvang te bouwen. Er dient te worden onderzocht 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ en ‘locatiekeuze’ 
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of de P+R voorziening elders gebouwd kan 
worden, bijvoorbeeld aan de zuidzijde waar de 
meeste gebruikers vandaan komen, of bijvoorbeeld 
op de plaats van het huidige Shell-tankstation aan 
de A348 

3 De P+R voorziening wordt onbemand, wat uit het 
oogpunt van veiligheid, orde en netheid ongewenst 
is. Parkeren in straten is voor automobilisten altijd 
aantrekkelijker. Om die reden kunnen bewoners 
van de Oranjebuurt alleen worden verlost van de 
parkeerdruk van treinreizigers als een 
vergunningstelsel wordt ingevoerd. Dat biedt 
tegelijkertijd mogelijkheden om parkeergeld voor 
de P+R voorziening te heffen, wat een bemande 
voorziening met toezicht mogelijk kan maken. 

Zie algemene beantwoording ‘sociale 
veiligheid’ en ‘flankerende 
parkeermaatregelen’ 

4 Een hoge passerelle lijkt het wijkplatform DiNO 
hoogst ongewenst. De huidige gelijkvloerse 
toegangen tot het station, alsmede de bestaande 
voetgangerstunnel dienen te worden behouden, en 
zo mogelijk te worden uitgebreid met een 
gelijkvloerse toegang aan de zijde van de 
Wilhelminaweg ten behoeve van de bereikbaarheid 
van het centrum. 

Zie algemene beantwoording ‘passerelle’ 

5 De zienswijze van de GBO dient als ingelast te 
worden beschouwd. 

Voor de beantwoording van deze ingelaste 
zienswijze wordt verwezen naar de 
beantwoording onder nr. 55, waar de 
zienswijze van de GBO behandeld wordt. 

6 Het overige deel van deze zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Zie provincie 3.61 

 
81. Stichting Instandhouding Leefbaarheid Dieren Noord Oost, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan die van de Vereniging 
Wijkplatform Dieren Noord Oost e.o. (DiNO), onder nr. 
80 

Voor de beantwoording van deze 
zienswijze wordt verwezen naar de 
beantwoording onder nr. 80. 

 
82. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
83. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 In artikel 1.2 van de regels is aangegeven dat het Het is de gemeente onduidelijk waarom de 
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bestemmingsplan bestaat uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten in het GML-bestand 
NL.IMRO.0275.BPDM1-. Op grond hiervan is er 
geen mogelijkheid aanwezig om te beoordelen of 
de regels het bestemmingsplan betrekking hebben 
op de geografische objecten uit het gepubliceerde 
GML-bestand met de naam 
NL.IMRO.0275.BPDM1-0002.GML 
 
Reclamant verzoekt het ontwerpbestemmingsplan 
opnieuw ter inzage te leggen, opdat dan pas een 
adequate beoordeling van het 
ontwerpbestemmingsplan mogelijk is. 

versiecode ontbreekt in artikel 1.2 van de 
regels in het digitale ruimtelijke plan op de 
landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl, op de 
gemeentelijke website en in de publicatie in 
de Staatscourant. Dit is een omissie die zal 
worden hersteld in het vastgestelde plan. 
 
Van een onmogelijkheid tot beoordeling is 
volgens de gemeente geen sprake 
aangezien op www.ruimtelijkeplannen.nl 
maar één versie van het 
ontwerpbestemmingsplan is terug te vinden 
in het dossier NL.IMRO.0275.BPDM1- en 
dit ontwerp de versiecode ‘0002’ heeft. 
Artikel 1.2 van de regels van het 
ontwerpbestemmingsplan is alleen te 
benaderen door het plan met deze 
versiecode te openen. Hierover kan geen 
misverstand bestaan. 
 
Van het opnieuw ter inzage leggen van het 
bestemmingsplan kan dan ook geen 
sprake zijn. 

2 Reclamant geeft aan dat de 
bestemmingsplanregels niet voldoen aan de 
SVBP2008: de hoogte van een gevel die onderdeel 
uitmaakt van een gebouw kan niet zowel maximaal 
3,5 m als 6,6 m bedragen. 

Voor de berekening van de bouwhoogte 
van een gebouw of bouwwerk moet worden 
uitgegaan van de wijze van meten zoals 
opgenomen in artikel 2 ‘wijze van meten’.  
 
In artikel 2.3 is opgenomen hoe de 
bouwhoogte van een bouwwerk berekend 
dient te worden. Deze standaardbepaling is 
afkomstig uit de SVBP 2008, en is 
rechtstreeks overgenomen in dit 
bestemmingsplan. Hiermee voldoet het 
bestemmingsplan voor dit aspect aan de 
regels die voortvloeien uit de SVBP 2008.  

3 Reclamant is onduidelijk wat de kosten van 
realisatie zijn, of het project inkomsten genereert 
waaruit de aanlegkosten betaald kunnen worden.  

De precieze kosten kunnen pas bepaald 
worden na afloop van het project. Op dit 
moment worden nog verschillende 
varianten ontworpen. Pas als hieruit een 
keuze is gemaakt, bestaat meer 
duidelijkheid over de kosten. 
 
Aangezien parkeren in de P+R voorziening 
gratis wordt, worden niet/ nauwelijks 
inkomsten gegenereerd. 

4 Reclamant is onduidelijk wat het (basis)budget 
inhoudt? 

De term basisbudget werkt bij nader inzien 
verwarrend. Dit wordt aangepast in de 
toelichting. 
 
Zoals in de toelichting staat vermeld is het 
ontwerp, rekening houdend met zoveel 
mogelijk te verwachten kosten, 
doorgerekend en is er budget gereserveerd 
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in de vorm van gemeentelijke gelden en 
een subsidie van de Stadsregio Arnhem - 
Nijmegen. Hiermee is de economische 
uitvoerbaarheid verzekerd. 

5 Reclamant is onduidelijk welk ontwerp is 
doorgerekend, welke elementen daar allemaal 
inzitten en door wie die worden gefinancierd, 

Op dit moment is er nog geen definitief 
ontwerp beschikbaar. Alle varianten zullen 
worden doorgerekend op economische 
uitvoerbaarheid. 
 
In de toelichting op het bestemmingsplan 
staat globaal welke elementen in het plan 
zitten: Het gaat om een P+R voorziening 
uit meerdere lagen, een passerelle en 
geluidwerende voorzieningen. Ook de 
herinrichting van de openbare ruimte in de 
directe omgeving van de P+R voorziening 
hoort bij het project.  
 
Het project wordt gefinancierd door de 
gemeente en de Stadsregio.  

6 Reclamant is onduidelijk aan welke wettelijke 
voorschriften gerefereerd wordt en welke 
gemeentelijke kwaliteitsuitgangspunten 
meegenomen worden? 

De relevantie van het uitschrijven van alle 
wettelijke voorschriften en gemeentelijke 
kwaliteitsuitgangspunten voor het 
bestemmingsplan of de P+R voorziening 
en de passerelle ontgaat de gemeente. 

 
84. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant vraagt zich af waarom niet meerdere 
kleinere parkeergelegenheden gecreëerd worden, 
bijvoorbeeld overal langs het spoor aan beide 
kanten? Reclamant denkt dat dit ook goedkoper is. 
De mensen komen uit verschillende richtingen en 
kunnen dan beter kiezen waar ze willen staan. 

Zie algemene beantwoording 
‘locatiekeuze’ en ‘parkeerbehoefte’ 

2 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
85. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
86. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
87. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijzen zijn gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
88. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
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Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
89. Soerens Belang, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
90. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
91. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP en het 
inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 

 
92. Particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 De Harderwijkerweg zal conform de 
inrichtingseisen Duurzaam Veilig moeten worden 
ingericht. Reclamant geeft aan dat er geen verdere 
plannen zijn om de verkeersveiligheid te 
bevorderen. 

De exacte inrichting van de weg maakt 
geen onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. Te zijner tijd zal een 
ontwerp worden uitgewerkt. 

2 Voor de woning van reclamant is een 
wegversmalling ingetekend. Reclamant verwacht 
hier gezien de huidige ervaringen, alleen al door 
afslaand verkeer naar de polikliniek, remmend en 
toeterend verkeer met extra geluid van optrekkend 
verkeer. Dit vindt reclamant niet acceptabel. 
Reclamant ziet graag de eventuele wegversmalling 
liggen voor of op de spoorwegovergang. 

Zie 92-1 

3 Door het vervallen van de aansluiting van de 
Noorder Parallelweg wordt reclamant een 
belangrijke toegangsweg ontnomen, die een veilige 
toegang verschaft tot de inrit van de woning van 

De bestaande inrit op de Harderwijkerweg 
blijft gehandhaafd. Aangezien de woning 
van reclamanten niet direct ontsloten wordt 
op de Noorder Parallelweg blijft een goede 
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reclamant. toegang gegarandeerd. 

4 Reclamant wil graag dat er een nulmeting wordt 
uitgevoerd, voordat de werkzaamheden ten 
behoeve van de bouw van de P+R voorziening 
starten, om vast te kunnen stellen of gebreken zijn 
ontstaan tijdens de bouw. 

De gemeente is van plan op alle 
aangrenzende percelen een nulmeting te 
laten uitvoeren. 

5 Reclamant verzoekt dat indien de bouw van de 
P+R voorziening doorgang vindt, om voorafgaand 
hieraan al een adequate erfafscheiding aan te 
brengen tussen het pand van reclamant en de 
panden Harderwijkerweg 10 en Noorder 
Parallelweg 1 – 7. Dit ter beveiliging van het 
erfgebied van reclamant. 

De gemeente is zich bewust van deze 
afspraken en neemt deze mee bij de 
uitwerking van de plannen. 

6 Deze zienswijze is verder gelijk aan nr. 77 Zie onder nr. 77 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
93. Particulier, ingekomen op 31 januari 2013, daarom niet ontvankelijk 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
94. Particulier, doorgestuurd door provincie daarom ontvankelijk 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Een substantieel deel van de P&R reizigers heeft 
een herkomstadres aan de zuidzijde van de 
spoorlijn. Door de (lang)P+R voorziening 
uitsluitend aan de noordzijde te situeren ontstaan 
allerlei ongewenste neveneffecten. Een snelle 
rekensom (100 auto’s, 200 reisdagen per jaar, met 
een gemiddelde omweg van minimaal 300 m) leert 
dat die situering ongeveer 60.000 overbodige 
autokilometers veroorzaakt, met dagelijks 200 
overbodige verkeersbewegingen op de overweg en 
overbodige extra druk in de desbetreffende 
woonwijk. 

Zie algemene beantwoording 
‘locatiekeuze’ 

2 Indien de bestaande onderdoorgang voor reizigers 
blijft bestaan, dan heeft de passerelle geen andere 
betekenis dan een goede en rechtstreekse 
verbinding van en naar het perron voor 
automobilisten. Als het bestaande tunneltje naar 
het perron echter verdwijnt dan ontstaat een 
geheel nieuwe situatie. Alle loopbewegingen zullen 
zich dan moeten richten op de locatie van de 
passerelle. Dit betekent dat iedereen die vanaf de 
noordzijde naar het station wil door of langs de 
betonnen bak van de P+R voorziening moet. Dit is 
voor voetgangers en fietsers een verslechtering ten 
opzichte van de huidige toegang tot het perron, 
qua afstand, maar ook qua comfort en sociale 
veiligheid. De verslechtering is er ook in obstakels 
qua aantal fietsen rondom de toegang van de 
passerelle. 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’, ‘cultuurhistorie en 
beeldkwaliteit’ en ‘passerelle’ 
 
Na realisatie van de passerelle zal de 
onderdoorgang afgesloten worden. 
 
Voor het aspect ‘sociale veiligheid’ zie de 
algemene beantwoording. 
 
De wijze waarop de handhaving van 
verkeerd gestalde fietsen wordt 
uitgevoerd, valt buiten de reikwijdte van 
het bestemmingsplan.  

3 Reclamant geeft het advies om ook aan de Zie algemene beantwoording 
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zuidzijde van het station een parkeergelegenheid 
te creëren voor ongeveer 100 auto’s. Het nadeel is 
weliswaar dat de verblijfsruimte aan de zuidzijde 
van het station iets meer belast zal worden. Daar 
staat tegenover: een betere verdeling van de 
parkeerplaatsen gemeten naar herkomstadres over 
beide zijden van het station; in het verlengde 
daarvan een minder grote P+R voorziening aan de 
noordzijde van het station, minder autobewegingen 
over het spoor, minder autokilometers, minder druk 
op de woonwijk ten noorden van het spoor en 
minder belasting op wachtrijen ter hoogte van de 
overweg. 

‘locatiekeuze’ 

4 Reclamant vindt dat de gemeente alles in het werk 
moet stellen om NS/ ProRail van de noodzaak te 
overtuigen om het bestaande tunneltje te 
handhaven. ProRail moet al zeer tevreden zijn met 
het feit dat bijvoorbeeld de overweg in de De 
Boswachterlaan verdwijnt. Daar mag dus best wat 
tegenover staan! 
Als het tunneltje behouden blijft dan zou de 
passerelle vanaf de zuidzijde niet door hoeven 
gaan naar de parkeervoorziening. Overigens zou 
dan net zo goed de passerelle in zijn geheel 
vergeten kunnen worden door het bestaande 
overpad te handhaven en de noord- en zuidzijde 
van het station in te richten met oriëntatie op de 
tunnelingang en het overpad. 
Als het de gemeente niet lukt om ProRail te 
overtuigen dan verdient het aanbeveling om de 
passerelle op een zodanige wijze te construeren 
dat de liftschacht aan de noordzijde ongeveer 
uitmondt tussen de gedachte P+R voorziening en 
de rest van het voorplein, en daarmee ongeveer in 
het verlengde van de Koningin Julianalaan. 
 
De voordelen van het plan van reclamant zijn: 

 Met aangepaste routing van de passerelle: een 
goede verdeling van alle gebruikssoorten over 
het voorplein aan de noordzijde, plus de komst 
van een bescheiden attractiepunt (= 
liftschacht) in het verlengde van de Koningin 
Julianalaan, daarnaast een sociaal veiliger 
klimaat en een rustiger beeld van het voorplein 
richting de toegang van het station; 

 Zonder passerelle: er is een kostenbesparing 
en de voordelen die ook bij de aangepaste 
routing van de passerelle aan de orde zijn. 

 
De nadelen van het plan van reclamant zijn: 

 Met aangepaste routing van de passerelle: 
hogere kosten; 

 Zonder passerelle: geen nadelen. 

Zie algemene beantwoording ‘passerelle’ 
en ‘sociale veiligheid’ 
 
In aanvulling hierop: Na opening van de 
passerelle wordt het bestaande tunneltje 
afgesloten en de gelijkvloerse overgang 
verwijderd. 
 
De exacte uitwerking is nog onderwerp 
van nadere studie. 

5 Het overige deel van deze zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
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VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Zie provincie 3.59 

 
95. Particulier, ingekomen op 1 februari 2013, daarom niet ontvankelijk 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 

 
96. ARAG, namens een particulier, ingekomen op 30 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze heeft betrekking op het VCP Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP. 

 
97. Particulier, doorgestuurd door provincie daarom ontvankelijk 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant vindt een voetgangerspasserelle niet 
passen in het karakter van het historisch gebied en 
gevaarlijk en onneembaar voor ouderen en 
mindervaliden. Gezien het beschermde 
dorpsgezicht aan de zuidzijde en het station zijn 
objecten die hoog boven alles uitsteken niet 
gewenst. Een nieuwe voetgangers-/ 
rolstoelvriendelijke onderdoorgang onder het spoor 
is wenselijk. Een lift die omlaag gaat naar een 
tunnel kan een oplossing zijn. 

Zie algemene beantwoording ‘passerelle’ 

2 Reclamant vindt een parkeervoorziening waarop 
auto’s zichtbaar zijn onacceptabel in een 
woonomgeving. Het geeft een rommelige, 
onvriendelijke aanblik en uitstraling. Het is een 
lomp vierkant gebouw in een woonomgeving waar 
bewoners de dupe van worden. Reclamant vindt 
dat goed naar de bewoners geluisterd moet 
worden. Situering op een andere plek en/ of 
kleinere parkeervoorziening zijn in het belang van 
omwonenden. 

Zie algemene beantwoording 
‘locatiekeuze’ 

3 Het overige deel van deze zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Zie provincie 3.14 

 
98. Particulier, doorgestuurd door provincie daarom ontvankelijk 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant verwijst naar de zowel aan de provincie 
Gelderland als de aan gemeente Rheden 

Voor de beantwoording van de 
gemeentelijke punten verwijst de 
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ingezonden inspraakreactie naar aanleiding van 
inloopavond van 8 mei 2012. Deze dient in zijn 
geheel als ingelast te worden beschouwd. 

gemeente naar de beantwoording zoals 
opgenomen in de inspraaknota. 

2 Reclamant blijft voorstander van parkeren op 
maaiveld. 

Zie algemene beantwoording 
‘parkeerbehoefte’ 

3 Reclamant geeft aan nergens te lezen in de 
toelichting dat het kiss & ride verkeer aan de 
noordzijde van het station niet via een woonstraat 
van de Oranjebuurt zal gaan. Reclamant doet een 
dringend beroep op de gemeente een tekstvoorstel 
in de toelichting op te nemen waarin staat dat 
zowel het verkeer naar de parkeervoorziening als 
het kiss & ride verkeer vanaf de Harderwijkerweg 
zal plaatsvinden via een directe aansluiting op de 
Harderwijkerweg en vanaf de Wilhelminaweg via 
de Noorder Parallelweg en niet via de woonstraten 
van de Oranjebuurt.  

De gemeente neemt het tekstvoorstel van 
reclamant niet over. 
 
Zie algemene beantwoording ‘kiss & ride 
voorzieningen’ 

4 Reclamant vind de parkeervoorziening als 
rechthoekig blok geen fraaie eenheid in de 
Oranjebuurt en vraagt hier veel meer aandacht 
voor in het uiteindelijke ontwerp. 

De inpassing van de parkeervoorziening 
is een belangrijk aandachtspunt bij de 
uitwerking van het ontwerp. 

5 Reclamant vindt het onacceptabel en 
stedenbouwkundig ongewenst dat de gesloten 
wand aan de zijde van de Koningin Julianalaan zo 
ver buiten de rooilijn van het woningblok Koningin 
Juliananlaan 1 - 3 komt te staan, waarmee het 
doorzicht vanuit de Koningin Julianalaan tot het 
station wordt gehalveerd. Om het bestaande 
doorzicht te handhaven zal de parkeervoorziening 
minimaal achter de rooilijn van het genoemde 
woningblok moeten worden gesitueerd. Bij 
voorkeur zelfs een paar meter achter deze rooilijn. 

In verband met de berekende 
parkeerbehoefte wordt het ruimtebeslag in 
dit bestemmingsplan gehandhaafd. 
 
De stedenbouwkundige inpassing van de 
parkeervoorziening is een aandachtspunt 
bij de uitwerking van het ontwerp. De 
opmerking van reclamant wordt daarin 
meegenomen. 

6 Reclamant geeft aan dat in te toelichting onderaan 
blz 23 staat dat het bestaande 
voetgangerstunneltje blijft gehandhaafd en dat dit 
nauwelijks te bereiken zal zijn. 

Na realisatie van de passerelle wordt de 
tunnel afgesloten. Dit wordt aangepast in 
de toelichting. 

7 Het overige deel van deze zienswijze heeft 
betrekking op het VCP en het inpassingsplan 

Voor de beantwoording hiervan wordt 
verwezen naar de ‘zienswijzennota’ bij het 
VCP en de ‘Nota van beantwoording en 
wijziging ontwerpinpassingsplan en 
milieueffectrapport’ van de provincie. 
 
Zie provincie 3.18 

 
99. Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

 Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

1 Reclamant doet een dringend beroep op de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Het 
behoeft enkel een beetje gezond boerenverstand, 
om te zien dat een buitenproportioneel groot 
betonnen gebouw als de geplande P+R 
voorziening, een enorme dissonant gaat worden in 
de Oranjebuurt. Groen kan veel goed maken, maar 
de impact van een klimplantje heeft ook zijn 

Zie algemene beantwoording ‘Dierense 
maat en schaal’ 
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grenzen. 

2 Reclamant is bang dat een P+R voorziening met 
136 m maagdelijke betonnen muren schreeuwen 
om jongeren met spuitbussen. Dit is allesbehalve 
een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Buiten deze vorm van lelijkheid 
en het gevolg van steeds terugkomende 
schoonmaakkosten, zijn er hoge 
onderhoudskosten en vast ook onvoorziene kosten 
(Reclamant geeft het voorbeeld van het extra 
schoonmaken van een P+R voorziening in Breda 
om de urinelucht weg te krijgen). 
 
Reclamant wil weten hoeveel er is begroot voor dit 
project? Hoeveel euro’s zijn de jaarlijks 
terugkerende onderhoudskosten op de langere 
termijn? Hoeveel euro’s kost omgerekend één 
parkeerplek in de P+R voorziening? 

De wijze waarop het spuiten van graffiti 
wordt ontmoedigd valt buiten de reikwijdte 
van het bestemmingsplan. Bij de 
uitwerking van het ontwerp vormt het wel 
een belangrijk aandachtspunt. De 
parkeervoorziening zal zorgvuldig worden 
vormgegeven. Dit betekent ook dat er 
goed naar een passende gevelafwerking 
wordt gekeken.  
 
Er zijn voldoende middelen begroot in het 
project om de jaarlijkse onderhoudskosten 
te kunnen dragen. 
 
De exacte bedragen per parkeerplaats 
zijn op dit moment niet beschikbaar omdat 
er nog geen definitief ontwerp is. 

3 Reclamant verwacht dat de P+R voorziening het 
overgrote deel van de weekenden en op alle 
avonden vrijwel leeg staat. Een wanstaltig 
grotendeels leegstaand gebouw voelt onprettig en 
onveilig om langs te wandelen en vergroot de 
leefbaarheid van de Oranjebuurt niet. 

Zie algemene beantwoording ‘sociale 
veiligheid’ 

4 Reclamant vraagt zich af hoe lang de P+R 
voorziening gratis zal zijn? Het is een abc’tje dat dit 
gratis parkeervooruitzicht niet lang gratis zal zijn. 
Eveneens wordt het daarmee een abc’tje dat 
forensen op zoek gaan naar alternatieven en hun 
auto gratis gaan parkeren op een paar minuten 
lopen van het station. 

Zie algemene beantwoording ‘flankerende 
parkeermaatregelen’ 

 
100 Particulier, ingekomen op 29 januari 2013 
 

Samenvatting zienswijze Reactie gemeente 

Deze zienswijze is gelijk aan nr. 5 Zie onder nr. 5 voor de gemeentelijke 
reactie 
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