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Notitie spreekrecht raadscommissie Valkenswaard d.d. 11 februari 2010 ter
voorbereiding van Raadsvergadering 24 februari 2010 in verband met "Bespreken van
het bestemmingsplan Buitengebied 1998, 2e partiële herziening".

Goedenavond,
College en Dames en heren raadsleden
Graag maken wij, Hans en Jannie Roosen, gebruik van de mogelijkheid tot inspreken
aangaande het nu ter behandeling liggende onderwerp bestemmingsplan Buitengebied
1998, 2e partiële herziening" hiertegen heeft Martin Koenen Adviesbureau te Heeze
namens ons een zienswijze ingediend.
Wij zijn eigenaar van het bosperceel sectie E 187 gelegen aan de Maastrichterweg 279,
met een oppervlakte van circa 1.31.30 ha. Het perceel Is in het ontwerpplan bestemd tot
Groene Hoofdstructuur.
Wij hebben bezwaar tegen de voorgestelde wijze van regelen en tegen de wijze waarop
het college van burgemeester en wethouders, hierna "het college" reageert op de
zienswijze (nr. 30 onderaan pag. 38). Op diverse onderdelen is sprake van een
motiveringgebrek. Wij nemen aan dat u kennis hebt genomen van de stukken zodat u al
weet waar, wat ons betreft, de schoen wringt.
In onze zienswijze hebben wij een stukje opgenomen over, kort samengevat een
zogeheten nulmeting, van eind jaren tachtig/begin jaren negentig. Hierbij willen wij
opmerken dat sindsdien de recreatiewoning op alle wettelijke plankaarten is
opgenomen. Wij dachten dat daarmede de recreatiewoning gelegaliseerd was en hebben
helaas uit onwetendheid destijds verzaakt om de daartoe benodigde stappen te
ondernemen waardoor alles geregeld had kunnen zijn. Deze nulmeting is nadien wettelijk
verplicht gesteld in ca. 2002/2003. Door een omissie is dit pas recentelijk, maart 2009,
gepubliceerd en heeft daardoor vanaf die datum rechtskracht gekregen.
De aanleiding voor deze herziening, die vooruit loopt op een algehele herziening van het
plan buitengebied, is in de stukken beschreven. Ik hoef daar niet op in te gaan. In een
eerder opgesteld pleidooi hadden wij in het kort de fouten die in dit voorstel zitten willen
benoemen. Vanwege een plankaart behorende tot de besluitvorming "Verordening
ruimte" waaruit naar voren komt dat ons perceel uit de EHS is verwijderd (kaart

aangehecht) hebben wij voor een andere insteek gekozen. Wij verwachten dat dit besluit
binnenkort door Provinciale Staten wordt bekrachtigd.
In het vigerende bestemmingsplan is het perceel bestemd tot "Landschapselement"
binnen de Agrarische hoofdstructuur. Wij hebben ernstig bezwaar tegen het wijzigen van
deze bestemming in de bestemming "Groene hoofdstructuur met de onderaanduiding
"bosgebied met natuurwaarden".
Naar onze mening - die in de zienswijze is gemotiveerd- voldoet deze bestemming, gelet
op de solitaire ligging, ook niet aan de uitgangspunten die gelden voor gebieden die als
Groene Hoofdstructuur kunnen worden aangewezen.
De aanwezigheid van de recreatiewoning en van de bijgebouwen en het gebruik is
nimmer gewraakt zodat het overgangsrecht van het vigerende bestemmingsplan hierop
van toepassing is. Ik verwijs voor de verdere motivering naar de zienswijze. Foto's van de
bestaande recreatiewoning en opstallen zijn in het bezit van het college.
Voor wat betreft het gebruik is dit overigens slechts ten dele het geval omdat het
bestemmingsplan, blijkens de doeleindenomschrijving, recreatief medegebruik toestaat.
Voor wat betreft de motivering van verkregen rechten in relatie tot overgangsrecht enz.
verwijs ik kortheidshalve naar wat daarover in de zienswijze is vermeld. Het college gaat
daaraan ten onrechte geheel voorbij. Wij gaan er van uit dat u dat niet zult doen gelet op
het feit dat er door u een volledige planologische belangenafweging dient plaats te
vinden. De opstallen vielen al onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan van
23 maart 1977! Vandaar dat ze nu bestemd moeten worden c.q. dat wij recht hebben op
een positieve bestemming.
In de reactie op zienswijze zegt het college samengevat "Wij bekijken een en ander
straks bij de herziening van het bestemmingsplan". Dat kan natuurlijk niet omdat niet
der discussie staat dat ons perceel deel uitmaakt van de 2e partiële herziening en dan
dient een en ander integraal bekeken te worden en kan er niet zo maar een element
uitgelicht worden. Ik verzoek u hieraan aandacht te besteden evenals aan ons verzoek 2
voor wat betreft expliciete vermelding dat verblijfsrecreatie van gronden en opstallen ter
plaatse is toegestaan. Ook verzoeken wij u aandacht te besteden aan de verwijderde inrit
en toe te zien dat deze weer zoals voorheen op de verbeelding (plankaart) is opgenomen.
Verder verwijzen wij naar de passage die uiteindelijk handelt over het beroep dat wordt
gedaan op het gelijkheidsbeginsel. In de reactie op de zienswijze wordt daarop ten
onrechte niet ingegaan.
Tenslotte willen wij er graag op wijzen dat onder verzoek 3 enkele mogelijkheden voor
een wijze van regelen zijn opgenomen. Wij vertrouwen er op dat u daarvan in het kader
van de systematiek van het plan een keuze kunt maken.
Dames en heren, het beleid van de gemeente Valkenswaard ten aanzien van wat mag en
kan indachtig hopen wij dat u op de gevraagde wijze onze punten gegrond zult verklaren
en het plan, aldus gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals ter visie gelegd, zult
willen vaststellen. U bent daartoe bevoegd.
Zoals ook in de zienswijze is vermeld behouden wij ons overigens uiteraard alle rechten
voor maar wij hopen dat een verdere procedure kan worden voorkomen.
Rest ons nog u allen te danken voor uw aandacht
Hansen Jannie Roosen

