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Valkenswaard, 20 februari 2011

Betreft: Ontwerp Structuurvisie deel A
Geachte heren, dames,
Middels dit schrijven wil ik reageren op de Ontwerp Structuurvisie deel A van de
gemeente Valkenswaard.
Allereerst wil ik reageren op: hoofdstuk 3.5 landbouw.
Hierin schrijft u: "In extensiveringsgebieden ligt het primaat bij wonen of natuur.
Uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij
is niet mogelijk."
Extensiveringsgebieden zijn onderverdeeld in: "Extensiveringsgebied Overig" en
"Natuur". In "Extensiveringsgebied Overig" is er wel degelijk uitbreiding mogelijk van
grondgebonden landbouw tot een grootte van 1,5 Ha (waaronder rundveehouderij).
Verderop in dit hoofdstuk schrijft u: "Bedrijven die gelegen zijn in de Groene
Hoofdstructuur moeten op agrarisch-economisch verantwoorde wijze kunnen blijven
voortbestaan, tenzij een geschikt alternatief wordt geboden. Het laatste zinsdeel
"tenzij een geschikt alternatief wordt geboden" is volstrekt misplaatst! Door het
bieden van een - in uw ogen - geschikt alternatief heeft u nog niet het recht om een
ondernemer zijn voortbestaan op diezelfde locatie op agrarisch-economisch
verantwoorde wijze te beletten. Bovendien is door de vaststelling van de Provinciale
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, tezamen met de Verordening Ruimte Fase 1,
goedgekeurd op 23 april 2010 en welke in werking is getreden op 1 juni 2010, het
"Uitwerkingsplan Streekplan 2002" komen te vervallen en daarmede ook de
hierboven aangehaalde benaming/aanduiding "Groene Hoofdstructuur".
Vervolgens een reactie m.b.t: Hoofdstuk 5.2.1 Lage Heide.
Voor dit gebied wordt niet aangegeven dat dit gebied in de Verordening Ruimte Fase
1 is opgenomen als "zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling" en wel voor het gehele
gebied dat is gelegen tussen de Luikerweg en de bebouwde kom van Dommelen.
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Ook is dit gebied zelfs gelegen binnen de rode begrenzing van de Stadsregio
Eindhoven-Helmond.
Erg vreemd, want onder "Hoofdstuk 5.2.4. Locatie Leenderweg" maakt u daarvan wél
melding.
Daarom verzoek ik u dringend om de kwalificatie "zoekgebied voor stedelijke
ontwikkeling" ook op te nemen voor het gebied gelegen tussen de Luikerweg en de
bebouwde kom van Dommelen.
Ook wil ik reageren op de "Bijlage Rijksbeleid en Provinciaalbeleid".
Daarin wordt gesteld: "Door de inwerkingtreding van de Verordening Ruimte Fase 1
zijn diverse beleidsdocumenten ingetrokken, zoals de Paraplunota, Uitwerkingsplan
Stedelijke Regio Zuid-Oostbrabant en het Reconstructieplan Boven-Dommel."
Voor wat betreft het Reconstructieplan Boven-Dommel is dit niet correct, dit is m.i.
nog steeds van kracht (zie hoofdstuk 1.5.4 van de Structuurvisie Ruimtelijke
Ordening van de Provincie Noord-Brabant).
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en de te nemen moeite.
Hoogachten

M.T. Theunissen

