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Vaststelling bestemmingsplan ‘Bergbezinkbassins Dommeldal’.
aan aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

De gemeente Valkenswaard is voornemens ten behoeve van de waterhuishouding twee bergbezinkbassins
aan te leggen in het Dommeldal. Het betreft een bassin ten noorden van de Kornoeljelaan en een bassin
bij de Schrijnerwei in Dommelen. Met de realisatie van de twee bergbezinkbassins en extra ondergrondse
berging in leidingen aan de Kornoeljelaan en de Lijsterbeslaan wordt ingespeeld op de lokale versterking
van overheidsvoorzieningen ten behoeve van de afvoer van regenwater en de verbetering van de
plaatselijke waterhuishouding. De aanleg van de bergbezinkbassins is gebaseerd op de
Optimalisatiestudie Afvalwatersystemen (OAS) in overleg met Waterschap De Dommel in het kader van
het Basisrioleringsplan (BRP) Valkenswaard. De ligging van de bergbezinkbassins, het retentiebassin en
de leidingen is afgestemd op de voorziene natuur- en woningbouwontwikkeling van het project
‘Dommelkwartier’.

B.

Voorgesteld besluit

1. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde
zienswijzennota;
2. het bestemmingsplan ‘Bergbezinkbassins Dommeldal’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan
en in het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPDommeldal-VA01 conform het
gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
3. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro
vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie
Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het
vaststellingsbesluit.

C.

Aanleiding

Het bergbezinkbassin bij de Kornoeljelaan is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” uit 1976.
Het bergbezinkbassin bij de Schrijnerwei is gelegen in het bestemmingsplan “Kloosterakkers” uit 1975.
De realisatie van de bergbezinkbassins is niet mogelijk binnen deze vigerende bestemmingsplannen. Om
de ontwikkeling mogelijk te maken dient een bestemmingsplan opgesteld te worden.
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Het aanleggen van de leidingen is wel mogelijk binnen de vigerende bestemmingsplannen. Deze vormen
dan ook geen onderdeel van het voorliggend bestemmingsplan “Bergbezinkbassins Dommeldal”. In
verband met het toekomstig beheer van de gronden zal ter plaatse van de zakelijk rechtstrook van de
leidingen een dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’ worden opgenomen in het bestemmingsplan
“Dommelkwartier” met daarin opgenomen een aanlegvergunningenstelsel.

D.

Toelichting

Op 23 augustus 2011 heeft het college van Burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan
‘Bergbezinkbassins Dommeldal’ vastgesteld en vrijgegeven voor vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro. Het
ontwerp bestemmingsplan is vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage gelegd van 13 oktober
2011 tot en met 23 november 2011.
Gedurende deze periode zijn een tweetal zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan binnengekomen.
Deze zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn samengevat in de bijgevoegde zienswijzennotitie.
Voorgesteld wordt om beide zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
Voorliggend bestemmingsplan vormt de juridische regeling voor de realisatie van de bergbezinkbassins.
Bestemmingsplan – vooroverleg en inspraak
Conform artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bestemmingsplan in het kader van de
voorbereiding voor overleg toegezonden aan de betrokken bestuursorganen. In dit geval de provincie
Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel.
Voorgestelde procedure
Na vaststelling in de raadsvergadering zal het bestemmingsplan nogmaals voor een periode van zes
weken ter inzage worden gelegd. De dag na beëindiging van deze termijn zal het bestemmingsplan,
behoudens een ingediend verzoek om voorlopige voorziening, in werking treden voor die gedeelten
waartegen geen beroep is ingesteld bij de Raad van State.
Parallel aan deze bestemmingsplan procedure zal tevens een procedure ex artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3 Wabo worden opgestart om te komen tot een verlening van een omgevingsvergunning voor de
realisatie van de bergbezinkbassins. De aanvraag zal vervolgens onverwijld aan de gemeenteraad worden
toegezonden conform het besluit van 29 juni 2011.
Exploitatieplan
In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie (Grexwet) opgenomen. Centrale
doelstelling van de Grexwet is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een
verbetering van het gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij
locatieontwikkeling. In artikel 6.12 van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan
vaststelt voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen.
Bij de ontwikkeling van de twee bergbezinkbassins is de gemeente Valkenswaard financieel drager van
het project. Het betreft geen situatie van particuliere grondexploitatie. Het opstellen van een exploitatie
plan om het verhaal van kosten vast te leggen is dan ook niet nodig.
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E.

Beoogd resultaat

Het bestemmingsplan ‘Bergbezinkbassins Dommeldal’ beoogd de realisatie van een tweetal
bergbezinkbassins in het Dommeldal. Met het vaststellen van het bestemmingsplan kan de planvorming
verder ter hand worden genomen.

F.

Oplossingen

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om het bestemmingsplan gewijzigd of ongewijzigd vast te stellen.
In dit geval wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

G.

Argumentatie

Zie het gestelde onder D.

H.

Monitoring en evaluatie

Bestemmingsplannen dienen om de 10 jaar te worden herzien. Bij de actualisering van de omliggende
bestemmingsplannen (Dommelkwartier) zal dit plan worden meegenomen.

I.

Tijdpad

Het vaststellingsbesluit zal worden gepubliceerd in de Kempener Koerier, de Staatscourant en op internet.
Het vastgestelde bestemmingsplan zal voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode
bestaat de mogelijkheid om een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in te dienen.
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn of – indien gedurende de termijn
beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht – op het moment dat op het verzoek is
beslist.

J.

Financiële gevolgen

Bij de ontwikkeling van de twee bergbezinkbassins is de gemeente Valkenswaard financieel drager van
het project. Het betreft geen situatie van particuliere grondexploitatie. Het opstellen van een exploitatie
plan om het verhaal van kosten vast te leggen is dan ook niet nodig.
De kosten van het project komen voor rekening van de posten fcl 77220.233 / fcl 77220.235 en ecl 33159

K.

Communicatie

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan publiceren in de Kempener Koerier, de Staatscourant
en op internet.
Indieners zienswijzen op de hoogte stellen van uw stelling name ten aanzien van hun zienswijze.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(
Bijlage(n)

n.v.t.

Ter inzage liggende stukken

-

ontwerpbestemmingsplan “Bergbezinkbassins Dommeldal”;
concept-besluit tot vaststellen bestemmingsplan “Bergbezinkbassins Dommeldal”;
zienswijzen notitie;
overzicht van aanpassingen.
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