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Hoogedelgestreng College,
In de tussenuitspraak d.d. 16 december 2 0 1 1 , heeft U de raad van de gemeente
Valkenswaard opgedragen om met inachtneming van hetgeen in de tussenuitspraak is
overwogen, het besluit van 26 november 2009, waarbij het bestemmingsplan Lage
Heideweg is vastgesteld, te herstellen door nader te motiveren waarom de Flora en
faunawet (Ffw) niet aan de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan aan de w e g staat,
of het besluit te wijzigen.
Graag voldoen wij hierbij aan U w opdracht. Daarbij gaan w e eerst in op hetgeen thans
in het bestemmingsplan Lage Heideweg is aangegeven met betrekking tot de vervanging
van de bestaande kruising over de Keersop in de Westerhovenseweg / Dommelsedijk
door een brede en verhoogde brug. Vervolgens geven w e aan wat in aanvulling hierop
gelezen dient te worden in de toelichting en doen w e een voorstel voor een aanvullende
voorwaardelijke bepaling waarmee de realisatie van deze nieuwe brug zeker gesteld
wordt.
H e t bestemmingsplan Lage Heideweg zoals vastgesteld bij besluit d.d. 2 6 november
2009
Op de verbeelding heeft de Westerhovenseweg / Dommelsedijk ter plaatse v a n de
kruising met de Keersop de bestemming ' Verkeer-Verblijfsgebied'. Gelet op de
bestemmingsomschrijving (artikel 7.1), heeft de w e g een verblijfsfunctie en is tevens
bedoeld voor de ontsluiting van aanliggende of nabijgelegen gronden. Daarmee wordt
deze w e g een zogenaamde langzaamverkeersroute.
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Op de verbeelding is ter hoogte van de kruising van de Westerhovenseweg /
Dommelsedijk met de Keersop de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding kunstwerk' opgenomen. Daarmee is voorzien in de mogelijkheid om de bestaande
overkluizing te vervangen door een ruim opgezette brug voor langzaam- en fietsverkeer
zoals beschreven in de Aanvulling MER / Habitattoets en de aanvraag voor de
ontheffing als bedoeld in artikel 75 Ffw.

In de toelichting op het bestemmingsplan wordt in paragraaf 2.2 (habitattoets) expliciet
ingegaan op het vervangen van de bestaande overkluizing door een ruim opgezette brug.
Naar onze mening gaat het vastgestelde bestemmingsplan dan ook wel degelijk uit van
vervanging van de brug. Om echter alle misverstanden te voorkomen, stellen wij hierbij
de volgende aanvullende motivering en voorwaardelijke bepaling voor.
Aanvullende motivering
Wat gaat er gebeuren?
De bestaande kruising over de Keersop wordt vervangen door één breed (qua
overspanning, peilers met voldoende afstand ten opzichte van de Keersop, zodat enige
ruimte voor de oevers en meandering ontstaat) opgezette brug voor het langzaam
verkeer, inclusief fietsers. De werkzaamheden ten behoeve van deze vervanging worden
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direct na het openstellen van de Lage Heideweg uitgevoerd, rekening houdend met het
voortplantingsseizoen van de Beekprik (maart -juni).
De nieuwe brug over de Keersop zal voldoen aan de volgende uitgangspunten:
• De nieuwe brug wordt breed opgezet en biedt ruimte voor meandering van de
Keersop;
• De nieuwe brug wordt zo breed opgezet, dat de oevers onder de brug minimaal 1,5
m breed zijn en daarmee passeerbaar zijn voor dieren zoals de Waterspitsmuis en
Levendbarende hagedis.
• De brug wordt zo opgezet, dat er meer natuurlijk licht onder de brug zal doordringen
(vermindering van de barrièrewerking).
• Omdat de brug niet meer geschikt behoeft te zijn voor autoverkeer (uitsluitend voor
langzaam verkeer), wordt de constructie minder zwaar en zijn peilers in de Keersop
niet nodig. Ook wordt niet voorzien in aparte fietsstroken, waardoor het wegprofiel
van de brug geminimaliseerd wordt.
Aanvulling op de toelichting
Om misverstanden te voorkomen, dient de navolgende passage als herhaald en ingelast
in de toelichting als paragraaf 2.2.3 beschouwd te worden:
2.2.3 Vervanging van de bestaande de kruising van de Westerhovenseweg /
Dommelsedijk met de Keersop door een ruim opgezette brug voor langzaam- en
fietsverkeer.
Zoals in paragraaf 2.2,2 is aangegeven, zal de situatie in de gebruiksfase verbeteren
indien de bestaande brug over de Keersop vervangen wordt door een ruim opgezette
brug. De vervanging van de brug vindt plaats zodra de Lage Heideweg is opengesteld
voor het verkeer, rekening houdend met het voortplantingsseizoen van de Beekprik
(maart-juni). Eerder is niet mogelijk, omdat met de vervanging van de huidige brug de
Westerhovenseweg / Dommelsedijk niet meer beschikbaar is voor het doorgaande
autoverkeer, en eerst in een alternatieve route (Lage Heideweg) voorzien moet zijn.
De te realiseren brug zal voldoen aan de volgende uitgangspunten:
• De nieuwe brug wordt breed opgezet en biedt ruimte voor meandering van de
Keersop;
• De nieuwe brug wordt zo breed opgezet, dat de oevers onder de brug minimaal 1,5
m breed zijn en daarmee passeerbaar zijn voor dieren zoals de Waterspitsmuis en
Levendbarende hagedis.
• De brug wordt zo opgezet, dat er meer natuurlijk licht onder de brug zal doordringen
(vermindering van de barrièrewerking.
« Omdat de brug niet meer geschikt behoeft te zijn voor autoverkeer (uitsluitend voor
langzaam verkeer), wordt de constructie minder zwaar en zijn peilers in de Keersop

niet nodig. Ook wordt niet voorzien in aparte fietsstroken, waardoor de breedte van
het wegprofiel geminimaliseerd wordt.
Met de vervanging van de bestaande overkluizing door een brug die voldoet aan deze
uitgangspunten, verbetert de situatie in de gebruikssituatie. Daarmee is zekergesteld dat
de Ffw niet aan de uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan in de weg
staat.

Aanvullende voorwaardelijke bepaling
Wellicht ten overvloede (U heeft hierbij onze expliciete toezegging dat de overkluizing
vervangen wordt door een breed opgezette brug die voldoet aan het bovenstaande),
stellen wij voor, indien U dit noodzakelijk acht, om in de regels van het
bestemmingsplan (artikel 6) tevens de volgende voorwaardelijke bepaling op te nemen:
Zo kort mogelijk na de ingebruikname van de nieuwe verbindingsweg Lage Heideweg
zoals bedoeld in 6.1, moet voldaan worden aan de volgende voorwaardelijke
verplichting:
• De bestaande kruising van de Westerhovenseweg / Dommelsedijk met de Keersop
moet vervangen worden door een ruim opgezette brug voor langzaam- en
fietsverkeer.
» De nieuwe brug wordt zo breed opgezet, dat er ruimte ontstaat voor meandering van
de Keersop;
• De nieuwe brug wordt zo breed opgezet, dat de oevers onder de brug minimaal 1,5
m breed zijn en daarmee passeerbaar zijn voor dieren zoals de Waterspitsmuis en
Levendbarende hagedis.
» De brug wordt zo opgezet, dat er meer natuurlijk licht onder de brug zal doordringen
(vermindering van de barrièrewerking.
« De brug is uitsluitend bedoeld voor langzaam- en fietsverkeer. De constructie wordt
zo licht mogelijk uitgevoerd en er worden geen peilers in de Keersop geplaatst. Ook
wordt niet voorzien in aparte fietsstroken, waardoor de breedte van de brug
geminimaliseerd wordt.
• Bij de aanleg wordt rekening gehouden met het voortplantingsseizoen van de
Beekprik (maart -juni)
Deze voorwaardelijke bepaling kan daar nog ondersteund worden door een aanvulling
op de specifieke gebruiksregels als omschreven in artikel 6.6:
Als strijdig gebruik wordt aangemerkt het gebruik van de nieuwe Lage Heideweg indien
niet voldaan is aan de voorwaardelijke verplichting als omschreven in artikel 6.
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Conclusie
Graag verzoeken wij U om bovenstaande aanvullende motivering en voorstel voor
voorwaardelijke bepaling te betrekken bij de beoordeling van het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan "Lage Heideweg". Voor zover voor U mogelijk en naar Uw
mening noodzakelijk, verzoeken wij U om zelf in deze zaak te voorzien en te bepalen,
dat bovengenoemde nadere motivering en, indien U dit noodzakelijk vindt,
voorwaardelijke bepaling en gebruiksbepaling, onderdeel uitmaken van het
bestemmingsplan "Lage Heideweg".
Met bovenstaande motivering en toevoeging van de voorwaardelijke bepaling en
gebruiksbepaling in beschouwing genomen, kan met zekerheid gesteld worden dat het
bestemmingsplan "Lage Heideweg" voorziet in de vervanging van de bestaande
overkluizing van de Keersop door een opgezette brug voor langzaam- en fietsverkeer
met inachtneming van bovenstaande uitgangspunt. Hiermee wordt duidelijk, dat de Ffw
niet aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan "Lage Heideweg" in de weg staat.
Informatie:
Voor vragen en/of eventuele informatie kunt u contact opnemen met Bart Vorster, team
ROE (telnr. 040-2083694 of 06-52581608, aanwezig: di. en woe.).
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