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Herstel motivering bestemmingsplan "Lage Heideweg".

aan aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft in de tussenuitspraak van 16 december 2011
uw gemeenteraad de mogelijkheid om een geconstateerd motiveringsgebrek in het vastgestelde
bestemmingsplan “Lage Heideweg” te herstellen.
B.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de Afdeling bestuursrechtspraak aan de Raad van State.
C.

Aanleiding

Op 26 november 2009 heeft uw gemeenteraad het bestemmingsplan “Lage Heideweg” vastgesteld. Dit
bestemmingsplan voorziet in de aanleg van de Lage Heideweg en bijbehorende infrastructuur (onder
meer: de aansluiting op de woonwijk Lage Heide wonen, de aanleg van de omleidingsroute Mgr.
Smetsstraat) op het grondgebied van de gemeente Valkenswaard.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en het bijbehorende besluit ontheffing hogere grenswaarden
wegverkeerslawaai Wet geluidhinder zijn diverse beroepschriften ingekomen. In juni 2011 heeft er een
gecombineerde zitting bij de staatsraad plaats gevonden. In het kader van de laatste procedure heeft de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) in de uitspraak van 10 augustus
2011 de beroepschriften ongegrond verklaard.
Pas op 16 december 2011 heeft de Afdeling een tussenuitspraak gedaan betreffende het bestemmingsplan.
Op een onderdeel na overweegt de Afdeling om de ingekomen beroepen ongegrond te verklaren. De
Afdeling geeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om een geconstateerd motiveringsgebrek te herstellen.
D.

Toelichting

De Afdeling constateert dat in de aanvraag voor een ontheffing is vermeld dat de brug over de Keersop zal
worden afgebroken, maar dat het vastgestelde bestemmingsplan niet uitgaat van vervanging van de brug.
De gevolgen van het plan zijn echter beoordeeld met inachtneming van het verwijderen van de brug.
Gelet hierop bestaat twijfel of de ontheffing zal worden verleend, zodat de gemeenteraad niet aannemelijk
heeft gemaakt dat de Flora- en Faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. Op
grond van het bepaalde in artikel 46, lid 6, van Wet op de Raad van State (de zogenaamde “bestuurlijke
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lus”) geeft de Afdeling de gemeenteraad 16 weken de gelegenheid om te motiveren waarom de Flora- en
faunawet niet de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan “Lage Heideweg” in de weg staat.
De Afdeling draagt de raad van de gemeente Valkenswaard op om:
- binnen zestien weken na de verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin
os overwogen het besluit van 26 november 2009 te herstellen door nader te motiveren waarom de Ffw
niet aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan “Lage Heideweg” in de weg staat of het besluit
te wijzigen. In het laatste geval dient het nieuwe besluit op de wettelijk voorgeschreven termijn
bekendgemaakt te worden, en
- de Afdeling van de uitkomst en van het eventuele nieuwe besluit mededeling te doen.
E.

Beoogd resultaat

Onherroepelijk worden van het bestemmingsplan “Lage Heideweg”.
F.

Oplossingen

Het geconstateerde motiveringsgebrek herstellen middels bijgevoegde (concept)brief.
G.

Argumentatie

In en na overleg met BRO wordt voorgesteld om explicieter en nadrukkelijker te benoemen dat de
bestaande brug over de Keersop ter hoogte van de Westerhovenseweg/Dommelsedijk wordt afgebroken en
wordt vervangen door een nieuwe constructie. Een en ander is zodanig benoemd in het onderliggende
MER-rapport en aanvullende MER.
H.

Monitoring en evaluatie
evaluatie

De einduitspraak van de Afdeling zal aan uw gemeenteraad toegezonden worden.
I.

Tijdpad

Naar verwachting zal de Afdeling binnen 6 weken na ontvangst van de bijgevoegde (concept)brief de
einduitspraak doen.
J.

Financiële gevolgen

De in het bestemmingsplan “Lage Heideweg” benoemde projectkosten worden toereikend geacht voor de
aanleg van de weg inclusief de vervanging van de bestaande overkluizing over de Keersop door een
nieuwe constructie.
K.

Communicatie

Niet van toepassing.
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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)

-

(concept)brief gemeenteraad aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Ter inzage liggende stukken

-

kopie tussenuitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 16 december 2012 nummer:
200909837/1/R4);
Bestemmingsplan “Lage Heideweg”, vastgesteld door de gemeenteraad van Valkenswaard op 26
november 2009.
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