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Dommelen 23 februari 2011
Aan de Gemeenteraad van
De Gemeente Valkenswaard
De Hofnar 15
5550 GA Valkenswaard
Betreft: Zienswijzen - Ontwerp Structuurvisie Valkenswaard Deel A.
Geachte Raad,
In de Kempener Koerier van 12 januari 2011 maakt U bekend dat vanaf 13 januari 2011 tot en met
23 2011 de Ontwerp Structuurvisie Valkenswaard Deel A ter inzage ligt en dat binnen die termijn
zienswijzen kunnen worden ingediend, waar we bij deze gebruik van maken.
1. Bij brief van 22 juli 2009 hebben we ingesproken op het Voorontwerp Structuurvisie Valkenswaard Deel A, deze inspraak herhalen we en voegen deze toe als toegevoegd en
ingelast aan deze zienswijzen,
2. Bij brief van 5 januari 2011 ontvangen we het inspraakverslag en maakt U bekend dat het
plan ter inzage komt en de mogelijkheid gegeven wordt zienswijzen te geven.
3. Zolang U als Gemeenteraad de reconstructieplannen niet hebt afgewerkt door de
bestemmingsplan Buitengebied herziening onherroepelijk te laten worden kan deze
Structuurvisie Valkenswaard Deel A geen vastgesteld beleid worden door Uw
Gemeenteraad want U kent de gevolgen niet van deze nog lopende procedure waarin we
ontvankelijk verklaard zijn en belanghebbenden zijn, dit door de uitspraak van 16 mei 2007
door de Raad van State en 24 februari 2010.
4. U hebt als Gemeenteraad in de raadsvergadering van juni 2005 een besluit genomen dat Uw
College een bestuursovereenkomst mocht aangaan dat U de reconstructieplannen zoals
vastgesteld in april 2005 door Provinciale Staten zou respecteren en vast zou leggen in het
nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied" wat bij deze een onderdeel wordt van de
reconstructieplannen. In de lopende procedures hiertegen bij de Raad van State heeft dit
Rechtscollege beslist op 16 mei 2007 dat wij ontvankelijk zijn in deze procedure en de
zoneringen planologische doorwerking gegeven maar de te realiseren waterberging
vernietigd met het overige en doorverwezen naar de verplichte herzieningen van het
bestemmingsplan "Buitengebied" die met het Raadsbesluit van juni 2005 een onderdeel is
geworden van de reconstructieplannen. Dit bestemmingsplan dient eerst definitief en
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onherroepelijk te zijn voordat U een nieuwe Structuurvisie Valkenswaard Deel A kunt
vaststellen en beleid kunt maken. U dient eerst de reconstructieplan verplichting te
voltooien aangezien wij nog steeds in procedure zijn mag U deze plannen niet wijzigen. Het
Streekplan 2002 is voor ons nog steeds lijdend omdat wij vanaf december 2002 in procedure
zijn in deze ook in verband met het verkeer hebben wij hier steeds op ingesproken en
aangezien de Raad van State de waterberging en al het overige waaronder ook het verkeer
heeft doorverwezen naar Uw genomen Raadsbesluit van juni 2005, dient dit eerst voltooid
te worden en onherroepelijk te zijn al vorens U deze nieuwe structuurvisie kunt zien als
vastgesteld beleid. Voor ons als belanghebbenden in de reconstructieplannen waarin we
ontvankelijk verklaard zijn dienen de procedures hierin eerst afgewerkt te worden voordat
er vastgesteld beleid veranderd wordt. U als Gemeenteraad mag ook geen in procedure
zijnde plannen wijzigen voordat ze onherroepelijk zijn en de waterberging en het overige
waaronder het verkeer is dit nog steeds niet zolang het bestemmingsplan "Buitengebied"
niet definitief is.
5. Verprdenïng Ruimte van de Provincie
Deze kan ook niet in werking treden of onderdeel van beleid zijn zolang de procedures die
met de reconstructieplannen te maken hebben waaronder de waterberging en het verkeer
niet onherroepelijk zijn en zolang het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied" niet
onherroepelijk is mag dit geen onderdeel van de Verordening Ruimte zijn en mag U als
Gemeenteraad hier niet vanuit gaan.
6. Het hiervoor genoemde respecterende kunnen wij geen zienswijzen geven aangezien U een
eerdere genomen raadsbesluit nog steeds niet uitgevoerd hebt en wij als belanghebbenden
hier de gevolgen niet van kennen. Daarom verzoeken wij U als Raad de procedure van het
buitengebied eerst af te werken en onherroepelijk te laten worden en dan ons de
gelegenheid geven onze zienswijzen te geven aangezien wij niet weten hoe wij nu moeten
reageren en zienswijzen moeten geven. Wij blijven uitgaan van hetgeen aan de orde is in
nog lopende procedure zolang dit beleid niet onherroepelijk is kan dit niet gewijzigd
worden.
7. In de procedure van de Correctieve Herziening van de reconstructieplannen is de
waterberging -Valkenswaard-Zuid het verkeer en het overige ook vernietigd door de Raad
van State op 24 februari 2010.
8. U dient eerder vastgesteld beleid van een hogere overheid waarvoor U een Raadbesluit
hebt genomen dit vastgesteld beleid met de gevolgen ervan uit te voeren, dit eerst af te
werken voordat U nieuw beleid maakt.
9. Als al het hiervoor genoemde onherroepelijk is willen wij alsnog de mogelijkheid krijgen
zienswijzen te kunnen geven, dit is voor ons nu onmogelijk, aangezien er nog procedures
lopende zijn.
Hiermee zienswijzen gevende verblijven we in afwachting van behandeling door Uw Raad met de
meeste hoogachting.
Namens Stichting Belangenplatvorm "de Malpie e.o."
Hoogachtend

