Bespreken van het voorstel systematiek bestemmingsplannen Valkenswaard.

Mw. Van leeuwen-Aarts van het CDA vraagt of er voor situaties ruimere rechten zijn. Dhr. Smits
vraagt hoe de samenwerking met de A2 is en wat de gevolgen zijn als de A2 voor een andere methode
kiest. Dhr. Los van D66 vraagt wat de rol van handhaving is. Dhr. Geldens van H&G vraagt wat de
definitie van conserverend is en wat wordt verstaan onder rechtsgelijkheid. Ook vraagt hij naar de
stand van zaken van het bestemmingsplan buitengebied. Dhr. Van Erp van de PvdA vraagt waarom de
bestemmingsplanactualisatie zo lang duurt. Ook dhr. Van Steensel van Valkenswaard Lokaal vindt de
term ‘conserveren’ onduidelijk. Dhr. Luijendijk van VVD vraagt of een globale bestemming sneller
klaar is dan een gedetailleerde en vraagt of de gemeenteraad kan aangeven aan welke plannen ze
prioriteit kunnen geven.
Dhr. Buiter geeft aan de ruimere rechten niet aan de orde zijn. Onder conserveren verstaan wij de
feitelijke situatie hoe die op dat moment is, zonder bouwinitiatieven. Op A2 is geen
samenwerkingsverband op dit gebied, we proberen enkel zaken af te stemmen op dit gebied. De
handhavingszaken die door lopen, die lopen door. Het bestemmingsplan buitengebied moet nog
opgepakt worden. Het opstellen van een bestemmingsplan duurt lang en deze memo is pas nu gekomen
om eerdere opmerkingen mee te kunnen nemen. Een globale verbeelding is niet sneller, omdat je dan
de erg veel moet gaan regelen in de regels. De raad kan geen prioriteit stellen bij de
bestemmingsplannen.
Dhr. Van Steensel van Valkenswaard Lokaal vraagt waarom er niet globaler bestemd kan worden en of
er voldoende capaciteit is. Dhr. Geldens van H&G vraagt waarom bouwontwikkelingen niet
meegenomen worden. Mw. Van Leeuwen-Arts van het CDA vraagt of bij de bestemmingsplannen een
lijn aangehouden moet worden.
Dhr. Buiter geeft aan dat het fijn is om differentiatie aan te brengen in de type woningen. Mochten er
bouwinitiatieven zijn die helemaal rond zijn, dan kan het meegenomen worden in het
bestemmingsplan.

