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Raadsbesluit,
De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 1 maart 2012
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d.
registratienummer:
gelet op de gemeentewet en de Wet ruimtelijke ordening:
Besluit:
1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen:
2. de reactienota vast te stellen en de indieners van de zienswijzen te informeren;
3. de structuurvisie 'ValkenswaardDeel A' zoals vervat in de analoge structuurvisie en in
de digitale structuurvisie met nummer NL. IMRO,0858.SVvalkenswaardA-VA01
gewijzigd vast te stellen.

Kenmerk:
Valkenswaard.
de gemeenteraad voornoemd.

de griffier.
drs. C. Miedema

de voorzitter.
drs. A.B.A.M. Ederveen
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Voorpagina
Wat zegt Wikipedia over Valkenswaard? (november 2008)
De naam Valkenswaard komt voor het eerst terug in de archieven in 1702, toen nog
geschreven met "dt" op het einde. Voor deze periode was Valkenswaard bekend onder de
naam Weerd. Ofschoon in de periode van 1600 tot 1700 in de archieven ook de naam
Verckensweerde voorkomt is deze nooit een officiële benaming voor Valkenswaard geweest.
Het voorvoegsel Vereken- is ten eerste ingevoerd om het verschil met de grotere Limburgse
stad Weert aan te geven en ten tweede omdat in die tijd de varkensmarkt te Valkenswaard de
belangrijkste in de regio was. Door de invloedrijke valkeniers in het dorp is het voorvoegsel
Vereken- veranderd in Valken-. De naam Weerd komt voor het eerst voor in het archief in
1446. Voor deze periode werd het dorp vermeld onder de naam Wedert. De naam Wedert gaat
in de archieven terug tot 1292. Alleen de eerste vage vermeldingen van het dorp begin 13e
eeuw verwijzen naar Wederde.
De naam Valkenswaard heeft in een periode van 400 jaar een ware "make-over" gemaakt van
Wedert naar Weerd naar Valkenswaard. We kunnen dus stellen dat "waard" afkomstig is van
Weerd dat op haar beurt afkomstig is van Wedert. De naam Wedert is een samenvoegsel van
wedeme en aarde. Wedeme is een aan de kerk geschonken goed of heem, een donatie aan
klooster of kerk. Aarde is een veel gebruikte term voor "gemyne grond" wat neer komt op
grond van de gemeenschap. Wede-aarde zou dus betekenen geschonken goed.
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•Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Noodzaak structuurvisie

fn het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het voor iedere gemeente van
belang een vastgestelde structuurvisie te hebben. In een structuurvisie worden afwegingen
gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid voor het totale grondgebied op lokaal niveau. Er
worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, en de
daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn. Het is het richtinggevende document
waarin voor overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers duidelijk
wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft.
De gemeente Valkenswaard kent een 'Structuurvisie Plus' uit 2003. De hoofdlijnen van deze
Structuurvisie Plus staan uiteraard nog overeind. Toch is om een aantal redenen een update
van groot belang.
In de loop van de tijd is een aantal van de zaken die in de Structuurvisie Plus zijn genoemd al
ontwikkeld of uitgevoerd en zijn er nieuwe aandachtspunten op de agenda gekomen. Ook
heeft de gemeente op diverse punten nieuw beleid geformuleerd en beleidslijnen herzien. Dit
betekent dat de Structuurvisie Plus op een aantal punten achterhaald is. Daarnaast ontbreekt
in de huidige Structuurvisie Plus ook een uitvoeringsprogramma. Mede hierdoor is de
Structuurvisie Plus onvoldoende (compleet) om voor de nieuwe Wro als strategisch document
te dienen. Tenslotte is het ook voor de nieuwe Grondexploitatiewet van groot belang dat een
gemeente beschikt over een complete structuurvisie met ontwikkelingsprogramma.
De noodzaak van de herziening van de Structuurvisie Plus komt op een moment dat binnen de
gemeente hard wordt gewerkt aan de formulering van de gemeentelijke visie. Dit maakt het
opstellen van een nieuwe Structuurvisie extra interessant, als visie vooral gericht op ruimtelijke
aspecten en als instrument voor een gunstige ruimtelijke ontwikkeling. Een en ander loopt
parallel.

1.2

Doel structuurvisie

Het doel van het opstellen van een structuurvisie is een samenhangend en integraal beeld ten
aanzien van de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mogelijke woon- en
werklocaties, hoofdinfrastructuur, hoofdstructuren ten aanzien van water,
landschapsontwikkeling, recreatienetwerk en dergelijke. De structuurvisie geeft daarin een
doorkijk voor de komende 10 tot 20 jaar en een concreet uitvoeringsprogramma voor de
komende 5 jaar en verder. Hiermee beschikt de gemeente over een sterk beleidkader voor de
komende jaren.
Deze structuurvisie kan dienen als:
integrale visievorming voor lange termijn;
bijeenbrengen en afwegen vani belanger!linhoudeJjjken_pjocesmati_g)j
toetsing- en inspiratiekader voor ruimtelijke beslissingen:
basis voor uitwerking:
1. in sectoraal beleid
2. juridisch-planologische kaders (zoals bestemmingsplannen en ruimtelijke
onderbouwingen)
basis voor uitvoering:
1. stellen locatie-eisen
2. verhalen bovenplanse kosten/ bovenplanse verevening
3. ^esJgen_yoorkeursrecht___
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JDe structuurvisie kent dan ook2_doe[enunamelijk enerzyds
visie op hoofdlijnen voor de lange termijn. Deze visie formuleert de ontwikkeïingskoers voor de
lange termijn en biedt het casco voor concrete projecten en plannen. Het is een
toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling.

{ Verwijderd:

Anderzijds bevat de structuurvisie een ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan
voor de (middellange en) korte termijn. Dat deel van de structuurvisie staat beschreven welke
concrete projecten en plannen op korte termijn richting uitvoering worden gebracht en hoe
deze gerealiseerd gaan worden. Het projectenplan zal periodiek worden geactualiseerd en
geeft daarmee steeds voor een bepaalde periode weer op welke wijze de ontwikkelingskoers
tot uitvoering wordt gebracht. Deze actualisatie is nodig om kostenverhaal van bovenplanse
kosten zeker te stellen en locatie-eisen te kunnen stellen.
Dit document bevat de visie. Het programma; en uitvoeringsplan zal in een later stadium
worden opgesteld.

1.3

Opbouw rapport

Hoofdstuk 2 is gewijd aan de Identiteit van Valkenswaard. In dit hoofdstuk staat een overzicht
van de bestaande kwaliteiten en structuren van de gemeente, behandeld volgens de
lagenbenadering. Het derde hoofdstuk, 'de.Thema's naar 2020', is meer gericht op de
toekomst, met een opsomming van het gemeentelijk beleid op allerlei terreinen. Centraal staan
de gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling.
Een en ander leidt dan tot hoofdstuk 4: de Analyse. Dit is het beste duidelijk te maken door
een analyse op te stellen van sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen. Verder
wordt al aangegeven op welke manier de gemeente zich zou kunnen ontwikkelen, wetende
wat haar potentie is. Hoofdstuk 5 bevat een uitwerking van deze laatste zaken, specifiek
gericht op de locatie, in de vorm van de Visie. In de bijlage in dit rapport is een samenvatting
gegeven, van het rijks- provinciaal- en regionale beleid om de ontwikkeling van Valkenswaard
in een breder geheel te plaatsen.

-{verwijderd: Koers'
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Hoofdstuk 2

Identiteit

Jn dit hoofdstuk staan de bestaande kwapteiten en structuren
structuren wórden'zIcnVbaar'gemaakt" aan de hand van de Iagenbenadering. Hierbij wordt
bekeken welke kwaliteiten en structuren in en aan de oppervlakte te onderscheiden zijn.
Toekomstige ontwikkelingen dienen ingevoegd te worden in deze kwaliteiten en structuren.
De Iagenbenadering behandelt drie lagen: het natuurlijke systeem (de eerste of onderste laag),
de infrastructuur (de tweede laag) en de occupatie (de derde of bovenste laag). Met de
Iagenbenadering wordt de occupatie meer afgestemd op de onderste twee lagen. De twee
onderste lagen worden meer sturend in het ruimtelijk ontwerp. De onderste laag
vertegenwoordigt een hoge waarde waarvoor bescherming nodig is. De infrastructuurlaag laat
zien waar met het oog op mobiliteit de grootste potenties liggen om locaties te ontwikkelen. De
derde laagj. occupatiei wordt toegepast voor de concentratie van verstedelijking.

10-* jaar

3. Occupatie

2S-W0J3M
2 . Heit-verken

sÖ-SOOjMf
I . Ondatgrcnd
SdiereotSscheweatgave'ran d« lagenbsnsdêtin^

Statlsdw kwajiwft

24k3ag..i^Qxi d . e _r.gj[ond

Verwijderd: 2.1
Valkenswaard algemeen^
Valkenswaard wil graag de
(beroeps)bevolking stabiliseren,
kleinschaligheid koesteren en
waar mogelijk kernkwaliteiten
uit bouwen, Investeren in
sociale cohesie en
binnengemeentelijke netwerken
benutten. H
De ambitie van Valkenswaard
is om een dorp te zijn met een
(sub)regionale centrumfunctie,
en waar mogelijk aan te haken
bij de ontwikkelingen van
Eindhoven - Brainport, voor
zover deze de keuze om een
dorp te zijn met een
(sub)regionale centrumfunctie
versterken.U
Om deze ambitie te
verwezenlijken moet voldaan
worden aan drie belangrijke
voorwaarden; fl
<#>lnvesteren in woonmilieus
voorde groep mensen van 25
tot 35 jaar die In Valkenswaard
een toekomst willen opbouwen.
Dit betekent meer
grondgebonden woningen voor
gezinnen in allerlei prijsklassen.T
<#>lnvesteren in mobiliteit door
de aanleg van een nieuwe N69,
een HOV-verbinding en
fietsroutes. Hiermee wordt
Valkenswaard in alle
windrichtingen goed ontsloten
naar economisch belangrijke
centra en wordt Valkenswaard
goed bereikbaar voor toeristen
en recreanten.^
<#>lnvesteren In voorzieningen
als centrumfuncties, sport en
cultuur, en welzijn. Hiermee
wordt een aantrekkelijk woonen recreatieniveau gecreëerd
voor de eigen bevolking en
bezoekers.^
Er wordt gestreefd naar behoud
en versterken van de sociale
cohesie en het
verenigingsleven. Juist de
combinatie van voorzieningen
is een belangrijk pluspunt van
de gemeente.U
Op het gebied van won( ... T421
X f Verwijderd: 2.
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Inde ondergrond van Valkenswaard zitten diverse geologische breuken die qua hydrologie
doorwerken tot aan het aardoppervlak. De twee watermolens in de gemeente, te weten de
Dommelsche watermolen en de Venberqse watermolen, liggen precies op die breuken omdat
op die plekken mede vanuit de ondergrond water toestroomt. De opbouw van de ondergrond
werkt door naar de waterhuishouding, welke o.a. relevant is voor zowel de landbouw en de
natuur. In de beekdalen komen voornamelijk eerdgronden voor. Het hele Dommeldal is een
aardkundig waardevol gebied. De kernen Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft,
liggen op de esdekken (bolle akkers). In het Dommeldal ten zuiden van Valkenswaard komen
venige beekdalgronden voor. Jer_hoqgte van Vajkenswaard wordenjn_d^
Dommel, Keersop en Tongelreep ook lage enkeerdgronden^angetrpffen. _
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7.

In de gebieden tussen de beekdalen is zand verstoven tot lage landduinen. Ook zijn in de
dekzanden laagten uitgewaaid waarin zich veen vormde (bijvoorbeeld Malpie, welke
aardkundig waardevol is). Er ontstonden in het veen slecht doorlatende ijzeroerbanken
waardoor vennen zijn ontstaan. Op deze hoger gelegen dekzanden komen voornamelijk
podzolgronden^n lokaal yaaggronden^voor. Als
potstalmest zijn in de zandgronden in de omgeving van oude dorpskernen, relatief
voedselrijke, hoge enkeerdgronden ontstaan (de esdekken).

-{ Verwijderd:
' I Verwijderd:

Op de dekzandruggen vindt van oudsher de bewoning plaats. Al in de 19e eeuw waren de
dekzandruggen in gebruik als bouwland, ze zijn door de eeuwenlange bemesting opgehoogd.
De bolle akkers, de linten en de oude bewoningsconcentraties herinneren aan deze historie.
Grote delen van de esdekken (bolle akkers) zijn bebouwd, ^/ooraj ronc!.Borkel en..Schaft is dit
landschap nog duidelijk herkenbaar.
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LEGENDA
Zandgrond
Vaaggrond
Hoge enkeerdgrond
II

Lage enkeerdgrond

1

Eerdgrond
Venige beekdalbodem

Schematische weergave bodemkaart Valkenswaard
,.( Verwijderd: 2.

,2.1,21. .yvater
In de gemeente liggen drie hoofdwaterlopen; de Keersop/Beekloop, de Dommel en de
Tongelreep. In de gebieden tussen de Keersop en de Beekloop enerzijds en tussen de
Dommel en de Tongelreep anderzijds komen veel sloten voor. Dit duidt op van oorsprong
relatief natte omstandigheden. Tussen de Beekloop en de Dommel ligt een hoge zandrug, hier
worden van oudsher nauwelijks sloten aangetroffen.
Daarnaast wordt Valkenswaard gekenmerkt door de diverse plassen in de gemeente.
Belangrijke plassen zijn onder andere het Groot Malpieven, de Vaarvennen, de Visvijvers en
het Galgenven.
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Infiltratie vindt plaats in de Malpie, De Plateaux en in het noordoostelijk deel van
Valkenswaard. Aan de randen van het regionale grondwaterstromingsstelsel, de
kwelgebieden, komt het geïnfiltreerde water aan de oppervlakte. Het (diepe) kwelwater heeft
een lange afstand door de grond afgelegd (vanaf de infiltratiegebieden) en is van zeer hoge
ouderdom. Het diepe kwelwater komt in geringe mate aan het oppervlak in de beekdalen van
de Keersop, de Dommel en de Tongelreep.
Boven dit regionale systeem komen lokale, ondiepe deelgrondwater-systemen voor, de
zogenaamde intermediaire gebieden, waarbij afwisselend kwel en infiltratie optreedt. Hier is
gebiedseigen water aanwezig dat via het ondiepe grondwater nabijgelegen lokale
kwelgebieden bereikt.
Verwijderd: —Pagina-einde—
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Laagste grondwaterstand (trap 6 en 7)
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Hoogste grondwaterstand (1, 2'en 3)

Schematische weergave grondwatertrappen
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Archeologische waarden

Archeologische waarden bevinden zich voornamelijk op plaatsen waar recent weinig
activiteiten in de grond hebben plaatsgevonden en de eventueel.aanwezige waarden zijn
beschermd. Dit is vooral het geval op plaatsen waar esdekken tot ontwikkeling zijn gekomen
en het onderliggende grondpakket is beschermd. Uit de archeologische kaart blijkt dan ook dat
gebieden met een 'hoge verwachtinqswaarde'Tyoqraj te vinden zijn In de restanten van de
oude esdekken en het zuidelijk deel van het beekdai van "de Dommeï. In het overgrote "deel
van de gemeente is de archeologische indicatiewaarde 'middelhoog'. Dit zijn met name de
voormalige heidegebieden op de vaaggronden en de podzolgronden. In enkele tussenliggende
gebieden is de indicatieve archeologische waarde 'middelhoog'. Een hoge of middelhoge
indicatieve waarde wil niet zeggen dat er geen (stedelijke) ontwikkelingen in het gebied
mogelijk zijn, wel zal nader onderzocht moeten worden in hoeverre er daadwerkelijk kwaliteiten
aanwezig zijn en zal hier eventueel in de ruimtelijke ontwikkeling op ingespeeld moeten
worden.
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