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Betreft: zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Barentszstraat
Valkenswaard, 4 juli 2011
Geachte Gemeenteraad,
Bij deze dienen wij een zienswijze in met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan
Barentszstraat. Dit bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk op een locatie waar voorheen
alleen industrie mogelijk was. Op zich is woningbouw op deze locatie geen raar idee, echter
vrezen wij dat onze bedrijvigheid aan de Barentszstraat in de bloemendetaihandel en
bloemenkwekerijactiviteiten door deze woningbouw onder druk komen te staan. Tijdens
realisatie van dit plan en van de ruimtelijke situatie die door dit plan ontstaat verwachten wij
ernstige belemmeringen in onze bedrijfsvoering te gaan ondervinden. Belemmeringen die voor
ons bedrijf financiële schade zullen gaan veroorzaken.
Tijdens de bouw verwachten wij overlast in de vorm van parkeerproblemen en andere overlast in
de Barentszstraat. Uit het gesprek met de gemeente Valkenswaard van 20 juni 2011 blijkt dat
deze zorgen niet in het kader van de bestemmingsplanprocedure maar in het kader van de
omgevingsvergunningaanvraag geuit dienen te worden. Vooruitlopend hierop verzoeken wij de
gemeente, de projectontwikkelaar en de uitvoerder om de genoemde voorziene overlast waar
mogelijk te beperken, onder andere door het opstellen van een parkeerplan voor de
vervoersmiddelen van de bouwvakkers tijdens de bouwwerkzaamheden en een losplan voor de
bouwmaterialen, waarbij gebruik van de openbare ruimte zoveel mogelijk vermeden wordt.
Voor en tegenover de bloemenwinkel liggen parkeerstroken. Deze zijn daar neergelegd door de
gemeente Valkenswaard als gevolg van een beding in een contract. Een contract waarin de
gemeente Valkenswaard grond van ons heeft kunnen kopen ten behoeve van het vernieuwen van
de kruising Dommelseweg/Barentszstraat begin jaren '90. De parkeerstrook tegenover de
bloemenwinkel is destijds gerealiseerd tussen de inritten van de Fam. Van Diessen-Hoeks en de
Firma Hoeks zoals afgesproken destijds in dit contract. Op deze strook is momenteel plaats voor
drie voertuigen. In het bestemmingsplan Barentszstraat is een uitrit van een halfvrij staande
woning over deze strook gepland. Hierdoor verdwijnt een parkeerplaats in de openbare ruimte,
deze wordt nergens gecompenseerd zoals dat hoort. Buiten dit feit maken wij bezwaar tegen het
inkorten van deze parkeerstrook, dit is niet volgens de afspraken die wij met u als gemeente
destijds hebben gemaakt.

Een paar jaar geleden heeft de gemeente Valkenswaard een verzoek van onze zijde om van
deze beide parkeerstroken, blauwe parkeerkaartstroken te maken, afgewezen. Onlangs hebben
wij een hernieuwd verzoek hiervoor ingediend, dit is ook weer afgewezen. Iedereen mag dus
parkeren op deze stroken dus ook de bouwvakkers en ook de toekomstige bewoners en bezoekers
van de geplande nieuwbouwwoningen. Dit terwijl de bedoeling van het beding was en is om
voldoende parkeerruimte ten behoeve van de klanten van de bloemenwinkel te waarborgen. De
doelgroep van onze bloemenwinkel zijn particuliere klanten die met de auto langskomen. Deze
parkeerruimte komt door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ernstig onder druk te staan.
Opvallend is dat er slechts 21 parkeerplaatsen worden gerealiseerd terwijl de te realiseren
koopwoningen in de middeldure en dure prijsklasse zullen liggen. Voor woningen in de hogere
prijsklasse zou toch verwacht mogen worden dat er meer dan VA parkeerplaats op eigen terrein
per woning beschikbaar dient te zijn. Deze woningen kunnen alleen gekocht worden door
tweeverdieners, vaak dus ook twee auto's en dan het bezoek nog et cetera. Minstens 2/4
parkeerplaats per nieuw te bouwen woning zouden er gerealiseerd moeten worden om de ergste
parkeeroverlast voor de directe buren en de wijk het hoofd te kunnen bieden.
Buiten deze parkeerproblematiek verwachten wij overlast van de bouwwerkzaamheden in de
vorm van het onbereikbaar zijn van de bloemenwinkel op momenten dat er bouwmaterialen
gelost gaan worden en wachtende betonwagens in de straat. Al deze problemen kunnen
voorkomen worden echter blijkt uit ervaring dat bouwbedrijven en gemeentes geen moeite willen
doen om dit te voorkomen. Gaarne zien wij dat de bouwvakkers parkeren op de bouwplaats en
dat tevens de bouwmaterialen ook direct gelost worden op de bouwplaats.
Na de bouw verwachten wij belemmeringen in de bedrijfsvoering van onze bloemenwinkel in de
vorm van parkeerdruk. Extra parkeerdruk van bewoners en bezoekers van de nieuw te bouwen
woningen op beide parkeerstroken voor en tegenover de bloemenwinkel. Een blauwe
parkeerstrook (maximaal 0,5 uur en ten behoeve van de bloemenwinkel) zou ook hier een
oplossing kunnen zijn. Te beginnen bij de parkeerstrook aan de zijde van de bloemenwinkel met
onderbrekingen ter hoogte van de inritten, gevolgd door een blauwe parkeerstrook tegenover de
bloemenwinkel met een lengte van drie parkeerplaatsen.
Verder verwachten wij na de realistaie van dit plan dat de huidige kwekerij activiteiten aan de
Barentszstraat onder druk zullen komen te staan. Deze activiteiten hebben wij herhaaldelijk
geprobeerd naar de kweeklocatie in het buitengebied van Valkenswaard aan de Hoeve 7 te
verplaatsen. Echter kunnen deze activiteiten daar niet terecht wegens ontoereikende agrarische
bedrijfsbebouwing ter plaatse. Tevens is er geen uitzicht op een oplossing waarbij deze
kleinschalige agrarische bedrijfsbebouwing wel gerealiseerd kan worden in de nabije toekomst.
Binnen het huidige bestemmingsplan is het niet mogelijk dit te realiseren en de gemeente is tot
op dit moment niet bereid om mee te werken aan een vrijstelling of passende
bebouwingsmogelijkheden ter plaatse ten behoeve van de kwekerij.

Hierdoor zullen de kwekerij activiteiten moeten blijven voortbestaan aan de Barentszstraat en
mogelijk zelfs worden uitgebreid. Het huidig bestemmingsplan Valkenswaard Noord 2007 biedt
hiervoor ook de ruimte, naast detailhandel heeft het perceel de medebestemming kwekerij in
bloemen en planten. Deze bestemming als kwekerij is een tweede hoofdbestemming en daarmee
dus geen nevenbestemming. Met de kwekerijbestemming hebben wij als bedrijf een agrarische
bestemming, die niet zonder dringende redenen beperkt mag worden door bijvoorbeeld een
nieuw bestemmingsplan zoals hier nu het geval lijkt te worden. Het is heel goed mogelijk dat wij
problemen gaan ondervinden als wij een grotere bloemenkoeling plaatsen, meer mechanisatie
ter plaatse stallen of buitenopslag plaats vind. Voor deze kwekerij-activiteiten is geen
hindercirkel opgenomen in het plan Ontwerpbestemmingsplan Barentszstraat. Vermoedelijk is de
bestemming kwekerij over het hoofd gezien zoals blijkt uit het ontbreken van de bloemenwinkel
met kwekerij activiteiten in de opname van de bestaande situatie in het Ontwerpbestemmingsplan
Barentszstraat.
Gezien de bedrijfsactiviteiten van een kwekerij categorie 2 activiteiten zijn of zelfs hoger, moet
er van een passende hindercirkel worden uitgegaan waarbinnen geen nieuwe woningen mogen
worden gebouwd. Uitgaande van 3 Om. als hindercirkel betekent dat er reeds enkele woningen al
niet gerealiseerd kunnen gaan worden. Deze hindercirkel ligt niet alleen deels over de locatie van
de Fa. Hoeks maar ook deels over de oude schoollocatie die ook naar woningbouw ontwikkeld
zal gaan worden. Of zoals in het bestemmingsplan Barentszstraat gesteld wordt; "Voor wat
betreft de bedrijvigheid dient bij herontwikkeling rekening gehouden te worden met
hindercontouren vanuit deze bedrijven". Dus ook rekening houden met de kwekerij-activiteiten
en de kwekerijbestemming en alle activiteiten die binnen deze agrarische bestemming mogelijk
zouden kunnen zijn. Het wijzigen van de bestemming van het plangebied in een
woonbestemming leidt dus wel tot een belemmering van de bedrijfsactiviteiten van een
omliggend bedrijf, te weten de kwekerij in bloemen en planten.
De bloemenwinkel met kwekerij-activiteiten in de huidige opzet produceert meer lawaai dan
waarvan u uitgaat. Er zijn 2 bedrijfsvoertuigen, een bloemenkoeling en in de winterperiode
wordt de tuinbouwtracor, van de bloemenkwekerij aan de Hoeve 7, hier geparkeerd. Ook gaan
wij 3 keer per week naar de bloemenveiling te Ede en vertrekken dan om ca. 04.00uur in de
nacht, dit veroorzaakt ook geluidsoverlast en in de winter moet de bestelauto ook warmdraaien.
In de huidige structuurvisie ligt het plangebied in de zone "Industrie". De Structuurvisie Plus
voorziet niet in herontwikkeling naar woningbouw. Dat zijn uw eigen woorden. Echter maakt u
nu een uitzondering hierop en gaat toch woningbouw plannen. U onderbouwt deze uitzondering
op een manier waarin u te pas en onpas kiest tussen 'gemengd gebied' of een 'woonomgeving'.
Wat u uitkomt, dat haalt u aan. Bij de functionele structuur spreek u over gemengd karakter welk
door de ontwikkelingen over zal gaan naar een woonmilieu. Dit ter onderbouwing van de
uitzondering om woningbouw te kunnen realiseren. Echter onder omgevingstypologie waar het
over de hindercirkel gaat maakt u een andere keuze. Hier kiest u niet voor een 'rustige
woonwijk' maar voor 'gemengd gebied'. Door uw keuze kan de hindercirkel van 10 meter naar 0
meter volgens de VNG-richtlijnen. Het is of het een of het ander, dus of woonomgeving en of
gemengd gebied. Uw wisselende keuzes vallen twee keer in ons nadeel uit. Eerst wijkt u af van
de structuurvisie onder het mom van het realiseren van een woonomgeving vervolgens kent u
geen hindercirkels toe die binnen het karakter van een woonomgeving zouden moeten gelden.

Verder valt nog op dat in het Ontwerpbestemmingsplan met betrekking tot de hindercirkel van
Dikker Transport geen juiste weergave van de situatie wordt gegeven. De voorgespiegelde
afstand tussen Dikker Transport en de woning aan de Dommelseweg 169 is groter dan de afstand
tussen Dikker Transport en de nieuw te bouwen woningen. Het terrein achter Dikker Transport is
inmiddels ontruimd. Hierdoor is de afstand tussen Dikker Transport en de woning aan de
Dommelseweg 169 ca. 105m. En tussen Dikker Transport en de woning aan de Dommelseweg
169 staan ook diverse afschermende gebouwen. Kan dan wel een goed woonklimaat gerealiseerd
worden? Mogelijk treedt hiermee voor Dikker Transport wel een beperking op voor de geldende
geluidsvoorschriften. En wordt hier dus ook geen rekening gehouden met de hindercontour van
dit bedrijf, net zoals er geen rekening wordt gehouden met de hindercontour van de
bloemenwinkel met kwekerij-activiteiten.
"De wens om te komen tot herontwikkeling komt mede voort uit de verplaatsing van de
basisschool aan de overzijde van de straat. Om hier woningbouw mogelijk te maken, een
initiatief vanuit de gemeente Valkenswaard, is het nodig de grindhandel uit te plaatsen. De
hindercirkel van de grindhandel ligt over de schoollocatie."
Het kan niet zo zijn dat de gemeente Valkenswaard door middel van medewerking aan dit
Ontwerpbestemmingsplan Barentszstraat een probleemsituatie (het wegnemen van de
hindercirkel van de grindhandel is essentieel om op de schoollocatie woningbouw te realiseren)
van zichzelf oplost en hiermee een probleemsituatie voor een bedrijf, onze bloemendetailhandel
en kwekerij, creëert. Met minimale mspanning zou de gemeente Valkenswaard vanuit hun
regierol ook juist die problemen rondom het parkeren bij de bloemenwinkel en de resterende
activiteiten van de kwekerij kunnen voorkomen en zelfs kunnen oplossen.
Met vriendelijke groet,
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