Bespreken van de structuurvisie Valkenswaard deel A
Er zijn twee insprekers ten aanzien van dit onderwerp, te weten, dhr. Kreijns,
voorzitter van de Wijkraad Dommelen en mevr. Peeters, namens het platform
Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen.
Dhr. Kreijns vraag aandacht voor de verkeersontwikkelingen in Dommelen na aanleg
van de Westparallel. Hij vindt de Structuurvisie “ te vaag” over hoe de gemeente de
afwikkeling van het verkeer in Dommelen na aanleg van de Westparallel gaat
aanpakken.
Mevr. Peeters bepleit om de procedure vaststelling structuurvisie stil te leggen in
afwachting van de besluitvorming rond de Westparallel. Zij wijst erop dat ook de
Wet/Midden variant nog serieus in beeld is.
De vertegenwoordiger van de fractie CDA vraagt mevr. Peeters “waar struikelt u
over”? Op welke punten wordt in de voorliggende structuurvisie te veel
voorgesorteerd op de besluitvorming Westparallel. Mevr. Peeters geeft aan dat zij dat
niet zo concreet kan aangegeven. Zij komt hier op terug.
De voorliggende structuurvisie geeft aanleiding tot het stellen van veel vragen en het
maken van een groot aantal opmerkingen.
Uit de inbreng van de fracties komen met name de volgende punten naar voren:
- er zitten in de het structuurvisie planonderdelen die niet “ in lijn” zijn met het
coalitieakkoord en die ook nog niet gefiatteerd zijn door de raad (voorbeeld:
ontwikkeling bedrijventerrein Valkenswaard Zuid). Er zijn zelfs punten opgenomen
waar de raad zich expliciet tegen heeft uitgesproken (voorbeeld: het fietspad Oude
Spoorweg). In zijn algemeenheid wordt overwogen dat het ongewenst is dat er in de
visie zaken worden opgenomen waarover de raad nog geen uitspraak heeft gedaan c.q.
waar de raad het (nog) niet helemaal mee eens is;
- er zitten in de visie nog punten uit “ het verleden”. Hiervan worden voorbeelden
gegeven. Hier wreekt zich dat de visie lang “ op de plank heeft gelegen”. Op sommige
punten loopt de visie achter de feiten aan;
- ook beleidsmatig is de visie op sommige punten niet (meer) actueel. In dit verband
wordt bij voorbeeld gewezen op de afstemming op het ICS-rapport en de actuele
inzichten inzake woningbouw;
- de visie is op onderdelen erg gedetailleerd. “ Het lijkt wel een
uitvoeringsprogramma”. Juist de details roepen soms vragen op (voorbeeld: de
omschrijving van de kans en bedreigingen);
- de regeling van de Westparallel roept vragen op. Met verwijzing naar het pleidooi
van mevr. Peeters wordt gevraagd wat de risico’s zijn van het aanhouden van de
procedure in afwachting van de provinciale besluitvorming over de N69;
- welke projecten uit de structuurvisie worden nu daadwerkelijk als bovenwijks
aangemerkt. Vreemd dat de visie daar geen inzicht in geeft. Mede in relatie tot de
Grex-wet zou de visie daar toch tenminste inzicht in moeten geven;
- sommige kaartjes zijn onduidelijk;
- het voorliggende voorstel geeft geen inzicht in de financiėle consequenties. Er wordt
slechts verwezen naar – het nog op te stellen - deel B. Wanneer komt dat deel B
eigenlijk?
Alles bij alles is er in de commissie breed de wens om de besluitvorming inzake de
vaststelling van de structuurvisie te verdagen. “ Kan dat kwaad”?

Portefeuillehouder dhr. Buiter geeft dat het verdagen van de besluitvorming evt. wel
mogelijk is, maar geeft daarbij wel een paar randvoorwaarden. Zijns inziens
/ zou het de besluitvorming uiterlijk in juni plaats dienen te vinden (dus voor de
zomervakantie);
/ moet worden voorkomen dat evt. wijzigingen in de voorliggende structuurvisie
dermate ingrijpend zijn, dat de visie opnieuw ter visie moet worden gelegd.
Dhr. Buiter verzoekt de fracties om de opmerkingen ten aanzien van de voorliggende
stukken ter kennis van het college te brengen, zodat het college kan bestuderen in
hoeverre nog aanpassingen in de visie moeten en kunnen worden doorgevoerd. “
Desnoods beleggen we nog een avond”.
De vertegenwoordiger van de fractie VVD wijst erop dat wachten op de definitieve
besluitvorming N69 waarschijnlijk niet mogelijk is. Dat hoeft zijns inziens ook niet.
De structuurvisie kan evt. ook weer worden aangepast n.a.v. de besluitvorming N69.
De voorzitter concludeert dat het voorliggende voorstel niet kan worden doorgeleid
ter besluitvorming in de raadsvergadering van 1 maart 2012. Het presidium is het
geëigende gremium om op voorstel van het college (en in overleg met de griffier)
afspraken te maken over het vervolgtraject.

