
H et indienen van een zienswijze 
is heel eenvoudig! 

Als de gemeente een ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage legt kunt u daarover formeel uw mening geven. 
Dit noemen we een zienswijze. 

De gemeente moet  uw mening (zienswijze) dan 
meewegen in het definitieve besluit. 

In deze handleiding treft u aan: 
1. Wat er minimaal in uw zienswijze moet staan 
2. Argumenten die u in uw zienswijze kunt opnemen 
3. Waar stuurt u de zienswijze naartoe. 
4. Veel gestelde vragen & antwoorden 
5. Een voorbeeld zienswijze voor Zangvogelweg 140. 

LET OP: U moet een zienswijze hebben ingediend om 
in een later stadium tegen een besluit in beroep te 
kunnen gaan

Deze handleiding is bedoeld als 
leidraad voor het opstellen van een 
zienswijze, aan de inhoud kunnen 
geen rechten ontleend worden. 
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1 Wat er minimaal in uw 
zienswijze moet staan
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De zienswijze moet in ieder geval bevatten: 
  

• de naam en het adres van de indiener of  indienende groep  
• de datum van de zienswijze  
• een omschrijving en de datum van het besluit waartegen de zienswijze is gericht  

in dit specifieke geval gaat het om 
• Ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 140, d.d. 3 juni 2020 
• Planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00179-0201 

• de gronden (argumenten) van de zienswijze (zie pagina 3 voor suggesties)  

In de zienswijze moet u alle gronden (argumenten) noemen die u erbij wilt betrekken. 
Bewaar dat niet voor een gunstiger moment. Dit is namelijk belangrijk als u naar 
aanleiding van het definitieve besluit beroep wilt instellen bij de rechter. U kunt uw 
argumenten wel uitwerken in de beroepsfase, of  bewijzen toevoegen, maar nieuwe 
gronden inbrengen kan dan in principe niet.  

In principe is elke zienswijze goed als deze maar inhoudelijk uniek is. Op deze wijze 
wordt het voor de gemeente duidelijk dat meerdere bewoners persoonlijke bezwaren 
hebben tegen het voorgenomen besluit. 



2 Argumenten die je in je 
zienswijze kunt opnemen
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De volgende argumenten zou u kunnen meenemen in het opstellen van uw zienswijze. 
Vanaf  pagina 6 treft u een uitgewerkt voorbeeld aan. 

• Horizonvervuiling: hoge woontoren die niet past in stadsbeeld van Amersfoort. 

• Geluidshinder als gevolg van kaatsen geluid en de impact van slagschaduw. 

• Precedentwerking van hoogbouw voor toekomstige bouwplannen in Liendert. 

• Verlaging verkeersveiligheid door toename aantal wooneenheden in Liendert. 

• Toenemende parkeerdruk in smalle straten. 

• Toename sluipverkeer & filevorming op de Zangvogelweg leidt tot meer fijnstof. 

• Beperkte bereikbaarheid Liendert, over slechts 3 bruggen. 

• Vermindering van groen in Liendert & bescherming van groen rond Valleikanaal. 

• Klimaatverandering en inbreiden (meer woningen in de stad) zal leiden tot steeds 
hetere zomers in de stad. 

• Hoge woondichtheid heeft impact op sociale veiligheid. 

• Verhouding woondichtheid Liendert ten opzichte van andere wijken. 

• Verhouding sociale woningbouw Liendert ten opzichte van ander wijken. 

• Waardedaling van woningen. 

• Beperkte (geen) betrokkenheid van bewoners bij ontwerpen van dit gebied. 

• Door fouten of  onvolledigheden in het communicatie- en informatietraject zijn 
bewoners niet tijdig en onvoldoende geïnformeerd. 

• Er bestaan alternatieve locaties voor bouwen van meer woningen. 

• We moeten een eerlijke verdeling van woningdichtheid & sociale woningen 

over Amersfoort nastreven. 

Bovenstaande lijst vormt een indicatie, heeft u aanvullende argumenten laat het ons 
weten via: info@BezorgdLiendert.nl



3 Waar stuurt u de zienswijze 
naartoe
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Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:  

1. een brief  per post verzenden naar: de gemeenteraad, t.a.v. mevrouw W.L. 
Juijn-Dorst, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort  

2. via het online formulier: zienswijze indienen (DigiD). Met dit formulier kunt 
u digitaal een ziens- wijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Het 
formulier vindt u op de gemeentelijke website bij ‘bouwen en verbouwen’> 
‘plannen in procedure’ > ‘ontwerpbestemmingsplannen’ > Zangvogelweg 140. 
Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres 
dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling 
terecht.  

LET OP: Vergeet niet:
- Uw naam, adres en telefoon nummer te vermelden
- Uw zienswijze te ondertekenen
- Uw zienswijze uniek te maken
- Uw zienswijze in te sturen voor 29 juli 2020.

Indien gewenst kunt u ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken.Dit kunt u per 
email kenbaar maken bij mevrouw W.L. Juijn-Dorst via wl.juijn-dorst@amersfoort.nl of  
via telefoonnummer 14033. Zij neemt dan contact op voor het maken van een 
telefonische afspraak.

mailto:wl.juijn-dorst@amersfoort.nl
mailto:wl.juijn-dorst@amersfoort.nl


4 Veel gestelde vragen & 
antwoorden
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De volgende vragen & antwoorden kunnen u allicht verder helpen 

• Is een zienswijze een bezwaarschrift?  
Een zienswijze is geen bezwaarschrift. Een bezwaar kunt u maken als er concrete 
zaken voorliggen – dat is in dit stadium nog niet aan de orde. Er ligt momenteel 
een ontwerpbestemmingsplan, deze is nog niet definitief  besloten. 
Let op: als u geen zienswijze indient kunt u ook geen bezwaar maken zodra er 
een beslissing genomen is over het bestemmingsplan. 

• Wie kunnen allemaal een zienswijze indienen?  
Iedereen kan een zienswijze indienen (ook kinderen!).  

• Waarom is het belangrijk dat u een zienswijze indient?  
Dit is een kans om uw mening kenbaar te maken. Met uw mening erbij heeft de 
gemeente meer informatie om een beslissing te kunnen nemen over uw 
woonomgeving. Ook geeft u met uw zienswijze een signaal af  dat u de kwaliteit 
van uw leefomgeving belangrijk vindt. 

• Wat gebeurt er na het indienen van een zienswijze? 
Nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken, komt de 
gemeente tot een definitief  besluit. Hiervoor heeft het tot uiterlijk 6 maanden na 
ontvangst van de aanvraag de tijd. Mocht u het niet eens zijn met het definitieve 
besluit dan kunt u, als u belanghebbende bent, beroep instellen.



5 Voorbeeld zienswijze 
Zangvogelweg 140
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LET OP: Vergeet niet uw zienswijze uniek te maken. Dit kunt u doen door argumenten 
toe te voegen of te verwijderen. Ook kunt u die punten bovenaan te zetten die voor u 
het belangrijkst zijn en waar mogelijk zinnen aanpassen zodat die beter aansluiten bij 
uw persoonlijke mening. Ook hoeft uw zienswijze niet lang en te gedetailleerd te zijn, 
in de volgende fase (bezwaar of beroep fase) kunt u uw argumenten verder uitdiepen.

De Gemeenteraad 
t.a.v. mevrouw W.L. Juijn-Dorst,  
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort 

Amersfoort, xx juli 2020 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 140, d.d. 3 juni 2020 
	 	 Planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00179-0201 

Geachte Leden van de Raad, 

Met deze brief  geef  ik mijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 
140. Ik verzoek u vriendelijk onderstaande argumenten mee te laten wegen in het te 
volgen besluitvormingsproces. 

1. De voorgenomen hoogbouw van 60 meter past niet binnen het stadsprofiel van 
Amersfoort en kan worden gezien als horizonvervuiling. Daarnaast is het aantal 
verdiepingen van het lage gebouw op voorstel van de gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit teruggebracht van tien naar zeven bouwlagen, met als 
argument dat het gebouw qua maat en schaal niet in overeenstemming is met de 
achterliggende woonbuurt. De commissie schrijft dit in haar advies van 19 november 
2018.  Het is vreemd dat dit niet geldt voor de meer dan twee maal zo hoge toren 
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die slechts een veertigtal meters verderop staat. Ook deze woontoren van 60 meter is 
niet in overeenstemming met de achterliggende woonbuurt. Bovendien ontnemen de 
woontorens het zicht op de karakteristieke Onze Lieve Vrouwe toren van 
Amersfoort. 

2. De hoogte van het gebouw zal leiden tot geluidshinder en slagschaduw.  

2.1. Het oprekken van de geluidsnorm is onwenselijk en komt de leefbaarheid van 
de wijken Liendert en Kruiskamp niet ten goede. Het ligt in de verwachting 
dat het verkeer op Ringweg Kruiskamp alleen maar verder zal groeien ten 
gevolge van de bouwplannen voor Kruiskamp en de locatie van voormalig 
zwembad Liendert. Dit zal leiden tot extra verkeersdruk en geluidshinder 

2.2. De slagschaduw van de nieuwe woontoren wordt in het 
ontwerpbestemmingsplan weliswaar als minimaal beschreven maar heeft een 
impact op de belangrijkste uren van de dag, namelijk de (late) namiddag, 
hetgeen juist de belangrijkste uren zijn om te genieten van de zon na een 
werkdag. Door de hoogte van de toren wordt een onnodig groot aantal 
bewoners geconfronteerd met deze ongewenste slagschaduw. 

3. Een woontoren van 60 meter heeft precedentwerking voor toekomstige 
bouwprojecten in Liendert of  elders in de stad. De wijken Liendert / Rustenburg 
zullen hierdoor verdwijnen achter een steeds groter wordende “muur” van 
woontorens.  

4. In het ontwerpbestemmingsplan alsmede de gepresenteerde plannen wordt niet 
ingegaan op de impact op de verkeerssituatie, grote zorgen bestaan ten aanzien 
van: 

4.1. Gevaarlijke situaties in de ochtendspits, met name ten gevolge van het 
schoolgaande verkeer in combinatie met verhoogd woon-werkverkeer. Volgens 
het rapport van SPA WNA Ingenieurs zal de verkeersdruk toenemen van 117 
naar 1.031 motorvoertuig bewegingen per etmaal. De huidige verkeersdruk 
leidt op dit moment reeds regelmatig tot gevaarlijke situaties op de 
Zangvogelweg door het grote aantal fietsers, stadsbussen en autoverkeer. 
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4.2. Door het realiseren van slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen onder de 
woontorens zal de parkeerdruk in de wijk toenemen zoals dit ook het geval 
is na realiseren van zwembad Amerena in Liendert. Bezoekers geven er de 
voorkeur aan in de wijk te parkeren ten opzichte van het betalen van 
parkeergeld in de parkeergarage van de Amerena. Bovendien bestaat de zorg 
dat de gemeente in de toekomst allicht parkeervergunningen of  
parkeertarieven zal gaan hanteren in Liendert. 

4.3. Stoplichten en verhoogde drukte op de Ringweg Kruiskamp zal leiden tot 
extra sluipverkeer & filevorming over / op de Zangvogelweg (zonder 
stoplichten) het geen ook zal leiden tot verlaging van de verkeersveiligheid 
alsmede het verhogen van uitstoot van fijnstof. 

5. De betrokkenheid van buurtbewoners is minimaal geweest. Er zijn slechts 
twee informatie avonden geweest op 15 maart 2018 en 7 maart 2019 waarop de 
indruk gewekt werd dat de plannen min of  meer reeds definitief  waren. De 
buurtbewoners die hebben deelgenomen aan de “meedenk groep” hebben na afloop 
niet de indruk gekregen dan hun input serieus genomen werd en ook is er niks 
gedaan met de door buurtbewoners aangedragen petitie met alternatief  voorstel. 
Het gevolg hiervan is dat in het ontwerpbestemmingsplan onvoldoende naar voren 
komt wat de bezwaren vanuit de buurt zijn en wat hiermee gedaan is. Ook heeft 
geen adequate evaluatie van alternatieven plaatsgevonden. 

6. De woondichtheid van Liendert, welke reeds hoog is, zal verder worden verhoogd. 
Immers een school maakt plaats voor woningen. Op zich ben ik niet tegen 
woningbouw maar de bijdrage van Liendert aan het aantal te realiseren woningen 
moet in verhouding staan tot de bijdrage van andere wijken zodat een 
evenwichtigere verdeling van woondichtheid over Amersfoort ontstaat. 

7. Aanvullend op voorgenoemd punt (6) maak ik me als bewoner zorgen over de 
sociale veiligheid van de wijk Liendert. In de recente Ronde van 2 juni noemde 
wethouder Buijtelaar de sociale veiligheid van Liendert reeds een “moeilijk en 
complex probleem”. Door toename van woningdichtheid ligt het in de verwachting 
dat dit ook zijn effecten zal hebben op de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. In 
de raadsvergadering van 30 juni jl. stelde wethouder Jansen dat Liendert de 
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voorgenomen toename in woningen zonder problemen kan dragen. Hierbij werd 
nagelaten om toe te lichten waarop deze “draagkracht” gebaseerd is. Graag zou ik 
hier meer inzicht in hebben. 

8. Onvoldoende inzicht op de ecologische gevlogen voor het Valleikanaal. Door de 
toename van het aantal woontorens en toename van verkeersdruk komt de groene 
zone van het Valleikanaal verder onder druk te staan. In het 
ontwerpbestemmingsplan wordt vrij gemakkelijk heen gestapt over de noodzaak 
voor het opstellen van een milieu effect rapportage (m.e.r.) omdat het project op 
zichzelf  geen (noemenswaardige) impact heeft op het milieu. In de 
aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. wordt gesteld dat “Cumulatie met andere projecten in 
de nabijheid van het plangebied aan de Zangvogelweg zijn niet aan de orde. Er zijn geen andere 
ontwikkelingen of  ontwerpbestemmingsplannen in de omgeving, die de milieueffecten vanuit het 
plangebied beïnvloeden en omgekeerd”. Echter aan de Hogeweg is onlangs veel groen 
verdwenen en zijn woontorens ervoor in de plaats gekomen en ook op locatie 
zwembad Liendert zal door woningbouw groen verdwijnen. 

9. Tot slot, de woningopgave van Amersfoort dient als integraal probleem te worden 
aangepakt. De huidige werkwijze geeft de indruk dat er gefragmenteerd gewerkt 
wordt waarbij geen rekening gehouden wordt met de impact van alle projecten 
tezamen op de wijk Liendert.  

Ik vertrouw erop dat u, bovenstaande in overweging nemende, tot de conclusie zal 
komen dat een woontoren van 60 meter niet past binnen het stadsbeeld van Amersfoort 
en dat deze toren bovendien ongewenste effecten zal hebben op ondermeer het verkeer 
en de leefbaarheid van de wijk.  

Als alternatief  stel ik voor dat in overleg met bewoners van Liendert een nieuw plan 
wordt uitgewerkt welke invulling geeft aan de woonbehoefte van Amersfoort en welke 
rekening houdt met een eerlijke verdeling van de te realiseren woningen over de 
verschillende wijken. Deze aanpak zal leiden tot een nieuw en breed gedragen 
ontwerpbestemmingsplan voor de Zangvogelweg 140 zonder onnodige vertragingen. 

Met vriendelijke groet, 
Uw naam, adres, telefoonnummer & handtekening 


