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6. Cliënten stellen zich op het standpunt dat de gewijzigde vaststelling wordt gerechtvaardigd door de belangenaantasting welke plaatsvindt aan hun zijde als het bouwvlak een
diepte krijgt van 15 meter, in plaats van de nu vastgestelde 12 meter.
7. Cliënten stellen zich op het standpunt dat hun belangen op onevenredige wijze worden
aangetast als het bouwvlak een diepte krijgt van 15 meter, zoals appelanten wensen.
Als het bouwvlak aan de noordzijde van het plangebied een diepte krijgt van 15 meter,
zoals appelanten voorstaan, dan wordt het mogelijk een gebouw te realiseren binnen het
bouwvlak welke 4 a 5 meter dieper wordt dan het gebouw waar cliënten woonachtig zijn.
Tevens wordt de diepte van het bouwvlak in dat geval minimaal 4 meter dieper dan de
huidig aanwezige bebouwing in hetzelfde blok gelegen aan de Eindhovenseweg en de
aanwezige bebouwing aan de gehele Eindhovenseweg.
Aangezien het plangebied ten zuiden van de woningen van cliënten ligt, betekent een
dieper bouwvlak - van 15 meter - dat er op onevenredige wijze zonlicht zal worden weggenomen uit de woningen van cliënten, dan wel sprake is van onevenredige schaduwwerking in de woningen van cliënten en ten aanzien van de buitenruimtes buiten de woningen van cliënten die aan de achterzijde van het gebouw zijn gesitueerd.
8. Naast onevenredige zonlichtwegneming wensen cliënten uw Afdeling ook te wijzen op
het gegeven dat de door appelanten voorgestane bouwdiepte van 15 meter ervoor zal zorgen dat het uitzicht van cliënten op onevenredige wijze zal worden aangetast.
Cliënten zijn zich ervan bewust dat er in het ruimtelijk ordeningsrecht geen blijvend recht
op een bepaald uitzicht bestaat en dat uitzicht aldus eerder als voorrecht dan als recht is te
beschouwen, maar de komst van een 4 meter diepe en 13 meter hoge muur direct op de
erfgrens is in deze casus te beschouwen als een onevenredige inbreuk op de belangen van
cliënt.
9. Een diepte van het bouwvlak van 12 meter sluit ook beter aan op de stedenbouwkundige
omgeving van het plangebied, aangezien alle bebouwing aan de Eindhovenseweg een
vergelijkbare diepte van bebouwing kent.
10. Appelanten verwijzen voorts naar de exploitatieovereenkomst waarin concreet zou worden gesproken over een concreet voorliggend bouwplan en stellen dat dit bouwplan thans
niet meer gerealiseerd kan worden en derhalve de economische haalbaarheid van het bestemmingsplan niet langer vaststaat.
Gelezen de exploitatieovereenkomst blijkt dat in deze overeenkomst geen verbintenis is
aangegaan door verweerder welke ziet een concreet bouwplan, op de diepte van het
bouwvlak, dan wel anderszins ten aanzien van de omvang of inrichting van het bouwvlak. Ook niet in de artikelen 1 en 7 waar appelanten naar verwijzen in het beroepsschrift.
In deze artikelen wordt enkel gesteld dat er een twaalftal appartementen wordt gerealiseerd door appelanten. Niet is aangetoond, dan wel aannemelijk gemaakt door appelanten
dat er geen twaalf appartementen kunnen worden gerealiseerd.
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Onderwerp: indiening zienswijze Structuurvisie Deel A
Geachte raad,
Wij zijn er als Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) Valkenswaard op geattendeerd dat de
ontwerp Structuurvisie deel A ter inzage is vrijgegeven. Wij willen graag van de geboden
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen gebruik maken. Wij hebben namelijk
opmerkingen en vragen over het betreffende document, in het bijzonder over de paragrafen
over recreatie.
Op de gemeentelijke website wordt over de Structuurvisie deel A gemeld dat het een
ruimtelijk toetsingskader en een visie op hoofdlijnen is voor de lange termijn (circa 20 a 30
jaar). Wij willen erop wijzen dat inmiddels enige tijd geleden een discussie is gestart over de
Toekomstvisie voor Valkenswaard. Aangezien de Structuurvisie deel A een visie op
hoofdlijnen voor de lange termijn geeft, kan dit ons inziens onmogelijk worden losgezien van
het dossier Toekomstvisie. Wij vinden het logisch om eerst een Toekomstvisie voor geheel
Valkenswaard vast te stellen en vervolgens de Toekomstvisie te gebruiken om te bepalen
welke invulling wordt gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling in Valkenswaard. Dit kan dan
worden vormgegeven in de Structuurvisie deel A. Wij hechten hier mede sterk aan omdat
toerisme & recreatie een belangrijke rol zou krijgen in de Toekomstvisie. Wanneer het college
van B&W en de raad ervoor kiezen om de Structuurvisie deel A vast te stellen, voordat de
Toekomstvisie is vastgesteld, hoe is dan gewaarborgd dan de Structuurvisie deel A in het
geheel niet de uitvoering van de daarna nog vast te stellen Toekomstvisie belemmert? Zeker
gelet op het feit dat voordat de Toekomstvisie is vastgesteld, zij theoretisch nog in elke
richting gewijzigd kan worden. Of wordt de Toekomstvisie aangepast aan de kaders van de
Structuurvisie deel A? Dit is echter nooit gecommuniceerd tijdens bijeenkomsten over de
Toekomstvisie.
Verder is in het verleden meermaals kenbaar gemaakt dat de gemeente Valkenswaard de
ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector als een belangrijke kans voor Valkenswaard
ziet. Dit wordt in paragraaf 3.4 nogmaals bevestigd (zie de zin: in het toeristisch recreatief
beleid heeft de gemeente Valkenswaard zich tot doel gesteld recreatie en toerisme een zeer
belangrijke rol te laten spelen in het toekomstig profiel). Wij zijn van mening dat de
Structuurvisie deel A in feite daarentegen een geheel ander perspectief schetst. Het wekt de
indruk dat met verbetering en uitbreiding van routestructuren en informatievoorzieningen dat
doel wel is bereikt. Kansen voor nieuwe ontwikkelingen van toeristisch-recreatief
ondernemerschap worden namelijk juist niet geboden, of onmiddellijk gekoppeld aan strikte,
voor de LTA zelfs onacceptabele voorwaarden. Dit roept bij ons de vraag op of de gemeente
Valkenswaard een sterke en groeiende toeristisch-recreatieve sector wel van belang vindt?

-

-

ondernemer die een toeristisch-recreatieve onderneming start om de kwaliteit van het
landschap te verbeteren?
Dat gesteld wordt dat de vestiging van verblijfs- en dagrecreatie een positieve
bijdrage moet leveren aan de bescherming en ontwikkeling van ecologische en
landschappelijke waarden en kenmerken wijst erop dat de gemeente ontwikkelingen
op het vlak van ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken belangrijker
vindt dan het niet genoemde behoud en groei van werkgelegenheid en het bieden van
ruimte aan toeristisch-recreatief ondernemerschap. Is deze conclusie juist? Zo ja,
welke argumenten liggen daaraan dan ten grondslag? En zo nee, waarom is een en
ander dan op de wijze geformuleerd, zoals het geformuleerd is?
In de passage wordt het belang van gemeentelijke medewerking aangehaald. Betekent
dit dat ondernemers die willen groeien of een nieuw bedrijf willen starten te maken
zullen blijven krijgen met langdurige, tijdrovende en weinig flexibele procedures? Wij
vinden dat dit de slagvaardigheid van toeristisch-recreatieve ondernemers vermindert
en wijzen dit dan ook af.

Daarnaast wordt in paragraaf 3.5 gesproken over verbreding in bijvoorbeeld de recreatieve
sector. Hierbij kan gedacht worden aan zowel dag- alsverblijfsrecreatieve voorzieningen
zoals een kinderboerderij, theehuis, ambachtelijke ijs- ofkaasmakerij, de verhuur van fietsen,
bed & breakfastvoorzieningen, etc.
Wij vinden dat de mogelijkheden veel te gedetailleerd zijn weergeven. Aangezien ons
daarnaast slechts één specifiek voorbeeld van een mogelijk theehuis bekend is, wekt dit de
indruk dat dit is opgenomen voor één specifiek persoon, overigens een oud-ambtenaar. Wij
nemen derhalve afstand van deze passage.
Mede op basis van de als voorlaatste aangehaalde passage, krijgen wij de indruk dat onvoldoende wordt onderkend dat voor toerisme & recreatie in Valkenswaard
ondernemerschap cruciaal is. Zonder ondernemerschap kan immers geen sprake zijn van
bijvoorbeeld horeca, detailhandel, dag- en verblijfsrecreatie. Goed ondernemerschap vereist
dat ondernemers slagvaardig kunnen opereren om de kansen die zich voordoen te benutten.
Wij moeten namelijk continu concurreren met andere ondernemers. Ondernemers die vaak
ook buiten de eigen gemeente zijn gevestigd. De toerist heeft immers ook de keuze om buiten
Valkenswaard te recreëren.
Wij gaan die concurrentiestrijd graag aan op basis van de kwaliteit van onze diensten. Maar
we hebben hiervoor wel een goed vestigingsklimaat nodig, dat ons in staat stelt om te
ondernemen. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de gemeente Valkenswaard en daarom vragen
wij aan de gemeente om ons ook volop de ruimte te bieden om te ondernemen. De
Structuurvisie deel A doet dat ons inziens volstrekt onvoldoende en zet zo de toekomst van
bedrijven en banen op het spel. Bovendien wordt de door de gemeente Valkenswaard zelf
geformuleerde ambitie om toerisme & recreatie een zeer belangrijke rol te laten spelen in het
toekomstig profiel van Valkenswaard zo onhaalbaar. Ook realisatie van de eerder
geformuleerde ambities voor de Toekomstvisie achten wij op deze manier onmogelijk.
In de praktijk betekent dit dat ons inziens de nadruk juist zou moeten liggen op het bieden van
ruimte voor uitbreidingen en nieuwe vestigingen van toeristisch-recreatieve voorzieningen en
bedrijven. Kies niet voor de huidige negatieve insteek door allerlei belemmerende bepalingen
op te leggen om zo vooral ontwikkelingen te kunnen tegenhouden, maar kies voor een
positieve insteek waarbij ruimte en verantwoordelijkheid wordt gegeven aan de toeristischrecreatieve sector. Wij dringen er dan ook nadrukkelijk op aan om in te zetten op het

