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Commissie vergadering 11 februari 2010 Valkenswaard.

Namens Rofra wil ik het volgende naar voren brengen over de locaties Oude Borkelse dijk en
de locatie Molenstraat. De laatstgenoemde locatie is opgenomen in het voorliggende plan en
het eerstgenoemde niet, maar kan er volgens Rofra er nu wel in als de gemeente meewerkt.
De gemeente stelt in de toelichting bij het bestemmingsplan Buitengebied 2de partiele
herziening onder verwijzing naar het Toeristisch recreatief beleidsplan Valkenswaard dat zij
grote waarde hecht aan het verbeteren en uitbreiden van toeristisch-recreatieve voorzieningen.
Ik verwijs kortheidshalve naar pagina 18 van het voorontwerp van december 2008.
Dat er nog veel potentie is in het ontwikkelen van toeristisch recreatieve producten ligt in veel
documenten vast. Nu de uitvoering nog, want dat loopt niet zoals u hierna kunt horen.
Rofra is al meer dan 25 jaar actiefin Valkenswaard. Wie kent Rofra niet. Duizenden mensen
komen naar Valkenswaard voor kanovaarten, sport en recreatie in de mooie omgeving van
Valkenswaard. De economische spin-off is enorm
Sinds 1991 is Rofra al aan het pogen om een goed passend planologisch jasje te verkrijgen op
de locatie naast het intensieve recreatiegebied Kempervennen dat in de gemeente Bergeijk
ligt.
Bij de goedkeuring van het bestemmingsplan Buitengebied (1998) is gesteld dat met een
goede motivering planologische inpassing van Rofra aan de Oude Borkelsedijk mogelijk is
Tenslotte lag in de vigerende bestemming al een mogelijkheid voor extensieve recreatie. De
ligging van de locatie grenzend aan de Kempervennen is uitstekend.
Rofra zou worden meegenomen bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit
duurde echter zo lang dat besloten is om met een afzonderlijke artikel 19 procedure te starten.
Nu die procedure is gestart, allerlei onderzoeken gedaan. Inmiddels was door het verstrijken
van de tijd noodzakelijk (gewijzigde regelgeving) om voor de locatie een onderzoek naar de
natuur te doen. Dat onderzoek is gedaan en daar kwam uit dat er sprake is van verstoring en
dat voor bijna 1,5 ha natuurcompensatie moest worden gezocht. Dat heeft Rofra gedaan; zij
heeft een locatie gevonden aan de Dommelse weg met een bestemming Natuur. Mooier kan
het niet. De artikel 19 kon in procedure na zoveel tijd. Maar wat schetst Rofra's verbazing ?
Dat stuk grond aan de Dommelse weg heeft de gemeente voor zichzelf bedacht in het kader
van haar compensatieverplichtingen voor de Lage Heideweg. Rofra heeft zich vervolgens
bereid getoond om samen met de gemeente naar andere locaties te zoeken.
Echter tot op heden is dat geen succes gebleken. Alle door Rofra aangebrachte locaties bleken
in de EHS te liggen. De provincie wil niet dat er inde EHS wordt gecompenseerd.
Rofra heeft ook een locatie aan de Molenstraat in eigendom (ca 1.1 ha). Daarvan zou 4.000
m2 voor compensatie kunnen worden gebruikt. Het voorliggende bestemmingsplan biedt
hiervoor mogelijkheden. De overige $$0ftiig zou door de gemeente kunnen worden
ingebracht.
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Feit is dat nu bijna 20 jaar na dato nog geen adequate planologische regels voor Rofra gelden.
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Er is een kip-ei situatie ontstaan. Omdat er geen compensatie voor handen is kan de artikel 19
procedure gorden opgestart. Dringend verzoek aan de gemeente is om Rofra aan
compensatiegrond te helpen. Voor wat hoort wat; dankzij de welwillende houding van Rofra
heeft de gemeente compensatiegrond en zit ze zelf zonder ondanks haar inspanningen.
Op dit moment kan Rofra gewoon mee in de bestemmingsplanprocedure als de compensatie
snel wordt gevonden : 4.000 m2 is er al en de rest kan contractueel met de gemeente worden
geregeld.
Wat betreft de locatie Molenstraat 203 het volgende.
Rofra wil op die locatie individuele recreanten ontvangen bij de zogeheten Recreatieve Poort.
Daarnaast wil ze een publieke rol vervullen zoals een VVV functie.
Daarvoor is ruimte nodig van kwalitatief niveau.
Het voorliggende bestemmingsplan biedt 276 m2 bebouwing op basis van een gehanteerde
plansystematiek van 15% uitbreiding . Dat betekent dat voor alle niet agrarische functies een
15 % uitbreiding mogelijk is. Dat er nogal verschil in functies is kunt u zien in art.2.5.
Dat een gemeente een dergelijk systematiek anno 2010 hanteert is onbegrijpelijk; zo wordt
geen rekening gehouden met de aard en inhoud van de functies en gebruik.
Op deze wijze kan geen rekening worden gehouden met de toekomst terwijl het toch de
bedoeling is dat een bestemmingsplan ontwikkelingsmogelijkheden inhoudt voor de komende
10 jaar.
Men kan zich voorstellen dat een garagebedrijf en een recreatiebedrij f qua bebouwing niet te
vergelijken zijn.
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Overigens is het te betreuren dat eerst nu met 276 m2 moet worden gerekend, terwijl nu al
bekend is dat over een tijd dat oppervlak onvoldoende zal blijken te zijn zeker gezien de
ontwikkelingen bij de Recreatieve Poort. Daar zullen behoorlijke ontvangst en
informatiemogelijkheden (VVV en milieuibformatie) nodig zijn.
De ervaringen uit het verleden doen Rofra het ergste vermoeden.
Verzoek aan de gemeente is dan ook om de plansystematiek los te laten en zich te
concentreren op het gebruik en functies met de daarbij behorende oppervlakten in meters en
niet in percentages. Dat is ruimtelijk ordenen.
Verder verzoek is om met spoed compensatiegrond aan te bieden anders komt de locatie Oude
Borkelsedijk nimmer in een adequate planologische regeling. Dan hebben we over 4 jaar een
25 jarig jubileum.

