
Aanvulling op de samenvatting reacties concept gebiedsvisie Willem-
Alexanderlaan e.o. 
 

Reactie Holtlant niet verwerkt 

Nadat de stukken van de gebiedsvisie in het raadsinformatiesystem zijn gepubliceerd is 
gebleken dat de reactie vanuit de bewonersvereniging Holtlant niet is verwerkt. De mail die 
zij daarover hebben gestuurd is niet aangekomen. Helaas hebben we niet kunnen 
achterhalen hoe dit is misgegaan. Het kan zijn dat dit bij het verzenden is gebeurd, maar het 
kan ook door technische problemen bij de gemeente zijn gebeurt. 
 
Op maandag 23 april zijn de reacties alsnog gestuurd. In dit addendum worden de reacties 
samengevat en beantwoord. 

1. Bouwhoogten Cardea-terrein scenario 1  
 
Samenvatting 
In het voorontwerp van het bestemmingsplan W4 is de maximale bouwhoogte op het 
Cardeaterrein 8 meter. Het is wenselijk de bestemming maatschappelijk en de bouwhoogte 
van 8 meter te handhaven.  
In scenario 1 staan bouwhoogten genoemd van respectievelijk 12 en 16 meter. Dit heeft 
consequenties voor de privacy van de Holtlant bebouwing. In een gesprek met de RZG is 
aangegeven dat de bebouwing aan de zijde van de Simon Smitweg (richting oost) een 
bouwlaag hoger kan dan 8 meter. 
 

Beantwoording 
In het bestemmingsplan W4 wordt geen rekening gehouden met de mogelijke ontwikkeling 
van het Cardea terrein. Daarvoor is het plan onvoldoende uitgewerkt. In het 
bestemmingsplan is daarom een bestemming en bouwhoogte opgenomen die past bij het 
gebouw van de jeugdzorginstelling Cardea. In het ontwerp zal waarschijnlijk alleen het 
bouwvlak van de nieuwbouw worden opgenomen. 
De afstand tussen de bedoelde gebouwen en de woningen van het Holtlant is ruim genoeg 
voor de voorgestelde bouwhoogten. In overleg met de zorggroep is gekozen om een verdere 
verfijning van de bouwhoogte aan te brengen waardoor de gevel aan de zijde van Holtlant tot 
8 meter wordt beperkt.  
 

Conclusie 
De bouwhoogte in scenario 1 is aangepast tot 8 meter aan de zijde van Holtlant. 

2. Afstand tussen bebouwing Cardea-terrein scenario 2  

 
Samenvatting 
In scenario 2 zal het Cardea-terrein deels een woonbestemming krijgen. Dit wijkt af van de 
maatschappelijke functie zoals die aangegeven is in het voorontwerp bestemmingsplan W4.  
In de vorige versie van de gebiedsvisie is ingetekend dat de afstand tussen de woningen van 
Holtlant en nieuwe gebouwen op het Cardea-terrein ca. 25 meter zou bedragen en de 
(achter)tuinen niet aan elkaar zouden grenzen. Dit willen de bewoners van Holtlant graag 
ook in scenario 2 terug zien. 
 

Beantwoording 



In het bestemmingsplan W4 wordt geen rekening gehouden met de mogelijke ontwikkeling 
van het Cardea terrein. Daarvoor is het plan onvoldoende uitgewerkt. In het 
bestemmingsplan is daarom een bestemming en bouwhoogte opgenomen die past bij het 
gebouw van de jeugdzorginstelling Cardea. 
Scenario 2 is gebaseerd op de studie die gemaakt is door Cardea Jeugdzorg. In deze studie 
is gekozen om de overgang met Holtlant te maken met de privé-zijde van de nieuwe 
woningen. Het alternatief zou zijn om de toegangsweg op deze plek te maken. Dat lijkt de 
gemeente geen verstandig alternatief. 
De afstand tussen de gebouwen is ook afhankelijk van de hoogte van de nieuwe gebouwen. 
In dit scenario wordt uitgegaan van woningen in 2 lagen met kap. Als gebouwen lager zijn 
kan de afstand ook minder worden. 
 

Conclusie 
Het scenario wordt niet aangepast. 

3. groenstrook aan de zijde van Holtlant/Simon Smitweg 

 
Samenvatting 
De groenstrook aan de zijde van Holtlant/Simon Smitweg is verdwenen. Deze moet 
gehandhaafd worden, maar liever vergroot. 
 

Beantwoording 
Op de tekening van de scenario’s is de groene rand tussen Holtlant en de Simon Smitweg 
niet als groen vlak ingetekend. Daarmee is niet bedoeld dat deze komt te vervallen. Deze 
strook is geen onderwerp van de scenario’s en is wat de gebiedsvisie betreft bestaande 
context. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

4. Bebouwingsmogelijkheden Leythenrode zijde Holtlant 

 
Samenvatting 
Als eventuele nieuwbouw op de locatie Leythenrode meer in noordelijke richting wordt 
gebouwd (richting Simon Smitweg), heeft dat consequenties voor de lichtinval in woningen 
en tuinen van Holtlant. Voor Holtlant is het van belang de huidige afstand minimaal te 
handhaven. Als een gebouw dichterbij wordt gebouwd dan moet het ook lager worden.  
 

Beantwoording 
Het bebouwingsvlak in de scenario’s is gebaseerd op het bestemmingsplan Centrum. De 
scenario’s gaan ervanuit dat bebouwing niet dichterbij komt dan op basis van 
bestemmingsplan centrum mogelijk is. In elk geval wordt bij de uitwerking rekening 
gehouden met de effecten voor Holtlant, ook wat betreft lichtinval en bezonning. 
 

Conclusie 
In de uitwerking van het project wordt hiermee rekening gehouden. Geen aanpassing nodig. 

5. Geluidsafscherming bebouwing W4 Kavel 1 (vlek 14)  

 
Samenvatting 
Daar het erop lijkt dat de projectontwikkelaar Vierzicht 1 voorlopig nog niet aan de slag gaat, 
en bebouwing er in 2014 nog niet zal staan, moet op korte termijn een geluidsscherm 
worden geplaatst om zowel het Cardea-terrein als Holtlant af te schermen van het lawaai van 



de rijksweg A4. Daarbij kunnen de bomen behouden blijven, want dat is groen en duurzaam. 
Het groen is ook schaars in dit gebied. 
 

Beantwoording 
De realisatie van W4 Kavel 1 laat langer op zich wachten dan gehoopt. Een gebouw op deze 
locatie zou de geluidsdruk op zowel Holtlant als de Cardea-locatie positief beïnvloeden. Als 
in 2014 de bebouwing nog niet is gerealiseerd zal een geluidswerende voorziening worden 
gerealiseerd om te voldoen aan het Tracé-besluit.  
De gebiedsvisie gaat zoals gesteld niet over deze kavel. De wijze waarop deze wordt 
ingevuld is dus geen onderwerp voor de gebiedsvisie. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

6. Speelmogelijkheden Holtlant  

 
Samenvatting 
Binnen de wijk Holtlant is geen openbare speelgelegenheid. Ook is geen veilig bereikbare 
speelmogelijkheid in het omliggende openbare gebied. Wellicht kan binnen de groene 
contouren een openbare speelgelegenheid worden gerealiseerd worden door 
gemeente/RZG/Cardea. 
 

Beantwoording 
Dit lijkt een uitstekend voorstel. 
 

Conclusie 
In de uitwerking van het project wordt hiermee rekening gehouden. Geen aanpassing nodig. 
 

7. Eenrichtingsverkeer Simon Smitweg  

 
Samenvatting 
Het eenrichtingsverkeer op de Simon Smitweg bij de aansluiting op de Willem-Alexanderlaan 
moet absoluut gehandhaafd blijven om veiligheid en leefbaarheid voor de aangrenzende 
gebruikers en bewoners veilig te stellen 
 

Beantwoording 
In de gebiedsvisie wordt niet voorgesteld het eenrichtingsverkeer op deze plek ongedaan te 
maken. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig 


