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Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998, 2e partiële herziening’

Met betrekking tot diverse onderwerpen in het buitengebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998,
2e partiële herziening’ in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ingediend die in voorliggend raadsvoorstel
besproken worden. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Daarnaast is een aantal ambtelijke wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Daarom wordt,
conform het gestelde in artikel 3.8 Wro, voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

1.
2.
3.
4.

De 41 zienswijzen te beantwoorden zoals voorgesteld in de ‘nota van zienswijzen’;
Het plan ambtshalve te wijzigen zoals geformuleerd in de ‘nota van zienswijzen’;
Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998, 2e partiële herziening’;
Gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie
Noord Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit
vaststellingsbesluit.

Gelet op de volgende redenen is het noodzakelijk om het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’
(vastgesteld 23 juni 1999) op onderdelen te herzien:
1. Gedeputeerde Staten onthouden gedeeltelijk goedkeuring aan het bestemmingsplan Buitengebied. Het
plan dient daarom op onderdelen te worden gerepareerd;
2. Op basis van het in 2005 vastgestelde reconstructieplan Boven-Dommel dienen enkele onderwerpen
met voorrang te worden vertaald/verwerkt in het bestemmingsplan Buitengebied;
3. in het provinciaal ruimtelijk beleid heeft inmiddels een aanpassing/verruiming plaatsgevonden m.b.t.
onder andere teeltondersteunende voorzieningen, paardenhouderijen en het beleid voor Vrijkomende
Agrarische Bebouwing (VAB);
4. de laatste jaren zijn er diverse vrijstellingsprocedures doorlopen ten behoeve individuele projecten.
Deze projecten dienen nog in een bestemmingsplan te worden geregeld;
5. er zijn enkele nieuwe projecten die een snelle verankering in het bestemmingsplan vragen zodat
planologische ruimte ontstaat voor de uitvoering van deze projecten;

6. tenslotte zijn er ook enkele onvolkomenheden in het bestemmingsplan Buitengebied 1998. ook deze
worden zoveel mogelijk in de partiële herziening weggepoetst.
!

Zoals hiervoor al is aangegeven zijn in totaal 41 zienswijzen ontvangen. Ter beantwoording van deze
zienswijzen is een ‘nota van zienswijzen’ opgesteld. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van
voorliggend raadsvoorstel. In de nota is een samenvatting van alle zienswijzen opgenomen en zijn deze
voorzien van een gemeentelijke beantwoording. Tevens is per opmerking aangegeven in hoeverre ze
aanleiding geven tot aanpassing van het plan.
Naast de aanpassingen die voorvloeien uit de ingediende zienswijzen, worden er in de ‘nota van
zienswijzen’ enkele ambtshalve aanpassingen voorgesteld. Deze wijzigingsvoorstellen zijn achteraan in
de nota opgenomen.
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Na vaststelling van het plan kan de beroepsprocedure worden gestart. Daarna zal het plan (al dan niet op
onderdelen) van kracht worden en vormt onderhavig bestemmingsplan het planologisch kader voor de in
het plan opgenomen planelementen.
#

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om het bestemmingsplan gewijzigd of ongewijzigd vast te stellen.
In dit geval wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
$

Voor de argumentatie wordt verwezen naar punt D. toelichting. De ingediende zienswijzen geven
aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
%
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Bestemmingsplannen zullen om de 10 jaar worden herzien, al dan niet meegenomen in een groter
bestemmingsplan.
'
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Op basis van artikel 3.8 lid 3 Wro wordt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan binnen twee
weken na vaststelling gepubliceerd. Het vaststellingsbesluit zal worden gepubliceerd in de Kemperer
Koerier en de Staatscourant. Het vastgestelde bestemmingsplan zal voor 6 weken ter inzage worden
gelegd. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid om een beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State in te dienen. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn of – indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is
verzocht – op het moment dat op het verzoek is beslist.
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Voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan inclusief het doorlopen van de noodzakelijke
planprocedure is een budget gereserveerd in de gemeentelijke begroting. De daadwerkelijk gemaakte en
nog te maken kosten passen binnen dit budget. Daarmee zijn deze kosten afgedekt.
+

Reclamanten op de hoogte brengen van de vaststelling van het bestemmingsplan alsmede van de
beantwoording van de ingediende zienswijzen conform voorstel in de ‘nota van zienswijzen’. Het besluit
tot vaststelling van het plan publiceren in de Kempener Koerier en de Staatscourant.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 19 januari 2010
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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