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A.

Samenvatting

Het bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22 gaat uit van de ontwikkeling aan de Geenhovensedreef
20-22 met diverse woningen in verschillende prijsklassen ter vervanging van een deel van de momenteel
aanwezige fabriekspanden. Het bestemmingsplan programma ziet er als volgt uit: acht tot elf
aaneengebouwde woningen ter plaatse van het bestaande westelijke fabriekspand, elf woningen aan het
park, twee woningen aan de Geenhovensedreef en vier tweekappers aan de Fazantlaan. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 3
zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen leiden voor een deel tot aanpassing van het plan. Ook zijn er
ambtelijke wijzigingen. Daarom wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Geenhovensedreef 20-22’
gewijzigd vast te stellen. Omdat het verhaal van kosten al geregeld is middels een anterieure
overeenkomst, hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden.
B.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de bijgaande notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22’
2. Overeenkomstig de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22’ de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels
gegrond en deels ongegrond te verklaren.
3. het bestemmingsplan ‘Geenhovensedreef 20-22’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in
het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPgeenhovensedreef20-VA01 gewijzigd
vast te stellen, waarbij de volgende wijzigingen worden doorgevoerd;
Verbeelding
N.a.v. het verlengen van het geluidsscherm
1. De bestemming ‘Groen’ wordt in de noordelijke plangrens 7 meter naar het westen uitgebreid.
N.a.v. de overkapping van de parkeerplaatsen
2. De 8 parkeerplaatsen krijgen een specifieke bouwaanduiding- carport.
N.a.v. het geluidsscherm aan de Geenhovensedreef
3. In het zuid- westelijke gedeelte wordt de mogelijkheid opgenomen om een geluidswerende
voorziening te treffen
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N.a.v. de dove gevel
4. In het noord-oostelijke gedeelte van de woningen wordt een gevelrooilijn opgenomen. Uit de
regels blijkt dat deze gevel doof wordt uitgevoerd. Om het onderscheid in voorgevel en dove
gevel duidelijk te maken, is de aanduiding van gevellijn aangepast naar voorgevellijn.
Regels
N.a.v. redactionele wijzigingen
5. De nummering wordt aangepast n.a.v. het toevoegen en verwijderen van regels.
6. In artikel 1.2 wordt de naamgeving gewijzigd van ON01 naar VA01.
7. In artikel 1 wordt het begrip waardevolle boom toegevoegd. Waardevolle boom:
beschermenswaardige boom of boomgroep;
8. In artikel 3.2.1 wordt het woord ‘zijnde’ toegevoegd na ‘geen gebouwen’.
9. artikel 4.2.2 wordt redactioneel aangepast:
o bij a wordt de zin ‘erfafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 1 meter’ vervangen
door ‘de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 1 meter;
o bij b wordt de zin ‘erfafscheidingen gelegen achter de voorgevel van het hoofdgebouw en
niet grenzend aan de openbare weg geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter’ vervangen
door: ‘de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen achter de voorgevel van het
hoofdgebouw en niet grenzend aan de openbare weg bedraagt 2 meter’;
o bij c wordt het woord ‘voor’ toegevoegd;
o bij d wordt het woord ‘voor’ toegevoegd
o bij e wordt de zin ‘vlaggenmasten geldt een maximale bouwhoogte van 6 meter’ vervangen
door ‘de maximale bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt 6 meter’;
10. Artikel 4.3.2 wordt verwijderd de mogelijkheid om af te wijken m.b.t. erfafscheidingen tot 1,5
meter achter de voorgevel.
11. Artikel 4.3.4 wordt verwijderd de mogelijkheid om af te wijken m.b.t. erafscheidingen voor de
voorgevel.
12. In artikel 4.3.5 afwijken m.b.t. bouwen van aanbouwen en overkappingen aan de zijgevel wordt
in lid c onder 1 verwezen naar artikel 6.2.2 in plaats van 6.2.2 lid g.
13. In artikel 5.2.2 wordt het woord ‘geldt’ vervangen door ‘gelden de volgende bepalingen’.
14. In artikel 6.2.3 wordt de tekst als volgt aangepast:
o de tekst ‘voor het bouwen van’ wordt uitgebreid met ‘bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
gelden de volgende bepalingen:
o bij a wordt het woord ‘voor’ toegevoegd;
o bij b wordt de tekst ‘bouwwerken, geen gebouwen, erfafscheidingen of overkappingen zijnde
geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt’ vervangen door ‘de maximale
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen, erafscheidingen of overkappingen zijnde
bedraagt 3 meter’
o bij c wordt de tekst ‘geluidwerende voorzieningen geldt dat de bouwhoogte niet meer mag
bedragen dan 5 meter’ vervangen door ‘de maximale bouwhoogte van geluidwerende
voorzieningen bedraagt 5 meter’.
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N.a.v. de overkapping van de parkeerplaatsen
15. In artikel 5.1 wordt de volgende regel toegevoegd: ‘ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke
bouwaanduiding-carport’: een gezamenlijke carport over meerdere parkeerplaatsen;
16. In artikel 5.2 wordt toegevoegd dat ‘alsmede een carport ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding-carport’ is toegestaan.
17. Voor het bouwen van een caport wordt artikel 5.2.1 Overkappingen toegevoegd met de volgende
regels:
Voor het bouwen van een carport gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter;
b. de carport de volledige breedte en diepte van het aanduidingsvlak dient te beslaan.
18. In het volgende artikel (5.2.2) wordt het woord ‘overige’ toegevoegd.
N.a.v. het geluidsscherm aan de Geenhovensedreef
19. In artikel 4.1 wordt bij de bestemmingsomschrijving toegevoegd onder c: ter plaatse van de
aanduiding ‘geluidwerende voorzieningen’: geluidwerende voorzieningen;
20. In artikel 4.2.2 wordt onder sub f toegevoegd ‘de maximale bouwhoogte voor geluidwerende
voorzieningen bedraagt 3 meter’.
N.a.v. de dove gevel
21. In artikel 1 wordt het begrip dove gevel toegevoegd. Dove gevel:
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN
5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen
de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede;
b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn,
mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.
22. In artikel 6.2.1 lid f wordt de tekst ‘hoofdgebouwen dienen met de voorgevel naar de weg
gekeerde bouwgrens te worden opgericht, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding
‘voorgevel’ te worden opgericht.’ Vervangen door: ‘hoofdgebouwen dienen met de voorgevel
naar de weg gekeerde bouwgrens te worden opgericht, met uitzondering van de bouwvlakken
met de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding- voorgevel’ waar de voorgevel van het
hoofdgebouw dient te worden opgericht in de richting van de aanduiding ‘specifieke
bouwaanduiding-voorgevel’.’
23. In artikel 6.2.1 lid g wordt de tekst ‘dan wel de gevellijn’ verwijderd.
24. In artikel 6.2.1 wordt lid m toegevoegd: ‘op de gronden met de aanduiding ‘gevellijn’ dienen de
gevels die gericht zijn naar de aanduiding ‘gevellijn’ te worden uitgevoerd en uitgevoerd
gehouden als dove gevel.’
Toelichting
N.a.v. het verlengen van het geluidsscherm
25. In paragraaf 4.2.6 wordt ingegaan op het niveau vanwege muziekgeluid bij de nieuwe woningen
en ter verlenging van het geluidsscherm.
26. De memo schermlengte in verband met terrasgeluid wordt toegevoegd in bijlage 9.
N.a.v. mitigatieplan vleermuizen
27. In paragraaf 4.2.3 wordt de werkwijze met betrekking tot het onderzoek naar de vleermuizen
toegelicht. De conclusie wordt aangepast.
28. Het mitigatieplan wordt toegevoegd in bijlage 11.
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N.a.v. redactionele wijzigingen
29. Bij figuur 7 wordt de hoogte van het geluidsscherm verhoogd van 4 meter naar 5 meter.
30. Paragraaf 7.2 wordt aangepast n.a.v. de wijzigingen zoals deze volgen uit de wijzigingen in de
regels en de verbeelding.
31. In paragraaf 8.3 wordt verwezen naar de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22’.
32. De notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan
Geenhovensedreef 20-22’ wordt toegevoegd in bijlage 10.
4. geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12, lid 1 Wro omdat het verhaal van kosten al
anderszins verzekerd is.
5. gelet op gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord Brabant verzoeken
geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit.
C.

Inleiding

Initiatief ontwikkeling Geenhovensedreef 20-22
De initiatiefnemer, BAM Woningbouw Weert, is voornemens om de locatie Geenhovensedreef 20-22 in
Valkenswaard te herontwikkelen. De ontwikkeling bestaat uit de realisatie van diverse woningen in
verschillende prijsklassen ter vervanging van een deel van de momenteel aanwezige fabriekspanden.
Deze werden in het verleden gebruikt voor de productie van trekstenen.
De ontwikkeling is strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Vanwege de strijdigheid wordt
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor het opstellen van dit bestemmingsplan heeft de gemeente
kaders geformuleerd. Hierover is uw raad per brief geïnformeerd op 27 oktober 2010.
Voorontwerpbestemmingsplan
Op basis van de kaders is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan start
conform artikel 3.1.1 Bro met overleg van betrokken waterschap en diensten van provincie en het rijk die
betrokken zijn bij de zorg van de ruimtelijke ordening. De ingekomen reacties zijn verwerkt.
Tevens heeft het college er voor gekozen dit voorontwerpbestemmingsplan op basis van de
inspraakverordening ter inzage te leggen. Deze inspraakperiode heeft plaatsgevonden van 12 april 2012
tot en met 9 mei 2012. Uw raad is hiervan per brief op 2 april 2012 geïnformeerd.
Ontwerpbestemmingsplan
In de inspraakperiode is een reactie ontvangen van de provincie en het waterschap. Deze stemmen in met
het plan. Daarnaast zijn er 2 inspraakreacties ontvangen. Één namens een bewoner aan de Merellaan en
één namens voetbalvereniging SV Valkenswaard.
De bewoner maakte zich zorgen over de aanwezige vleermuizen. Echter, uit het bureauonderzoek en
onderzoek ter plaatse zorgvuldig bleek dat dit onderwerp voldoende was onderzocht en dat het plan geen
negatieve effecten heeft voor de vleermuizen.
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SV Valkenswaard maakte zich vooral zorgen dat de toekomstige bewoners zullen klagen over
geluidsoverlast. Zoals wij in het voorontwerpbestemmingsplan al hadden aangegeven, zou het
bestemmingsplan worden aangevuld met een geluidsmetingen, om te onderzoeken of de berekeningen
recht zouden doen aan de feitelijke situatie. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. De belangrijkste
conclusie is dat het geluidscherm wordt verhoogd van 4 naar 5 meter, zodat de maximale geluidsniveaus
niet overschreden worden. In het ontwerpbestemmingsplan hebben wij aangegeven dat het verlengen van
het geluidscherm niet nodig is omdat met de huidige lengte de maximale geluidsniveaus niet worden
overschreden. Bovendien bleek dat het niveau vanwege muziekgeluid vanaf de omroepinstallatie en het
terras/ clubhuis bij de woningen minder zal bedragen dan bij de bestaande woningen.
Naast de wijzigingen die volgden uit de inspraakreacties, was er ook nog een aantal ambtshalve
wijzigingen. Deze wijzigingen hebben met name te maken met nieuw beleid (bij rijk, provincie en
gemeente) en het verder verfijnen van de standaard regels in het bestemmingsplan. Daarnaast is de
verbeelding op twee punten aangepast. Ter plaatse van de tweekappers aan de noordzijde wordt het
gebied aan de zijde van het bestaande gebouw als ‘wonen’ bestemd in verband met de realisatie van een
uitbouw met kap. Daarnaast is de aanduiding ‘carport’ opgenomen voor twee woningen op de hoek, zodat
die de mogelijkheid hebben een carport te bouwen.
Voor een volledig beeld van de wijzigingen van voorontwerp- naar ontwerpbestemmingsplan verwijzen
wij u graag naar het ontwerpbestemmingsplan en het inspraakverslag.
Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen,
namelijk van 16 augustus 2012 tot en met 26 september 2012. Hiervan is uw raad op 9 augustus 2012
geïnformeerd. Gedurende de terinzagelegging heeft het Waterschap aangegeven dat ze kunnen instemmen
met het plan en zijn er nog 2 zienswijzen ontvangen.
Centrale vraag
In dit voorstel is de centrale vraag:
Wilt u voorliggende bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22 vaststellen en besluiten om geen
exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten al anderszins is verzekerd?
D.

Wat willen we bereiken?

De planologische mogelijkheid bieden om het gebied genaamd Geenhovensedreef 20-22 tot ontwikkeling
te brengen.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Om het doel te bereiken zijn twee elementen van belang namelijk het bestemmingsplan en het verhaal van
de kosten. Deze twee elementen worden hieronder toegelicht.
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Bestemmingsplan
Zoals aangegeven is er een reactie van het Waterschap ontvangen en zijn er twee zienswijzen ontvangen.
Het Waterschap heeft aangegeven dat ze kunnen instemmen met het bestemmingsplan. De twee
zienswijzen zijn wederom afkomstig van voetbalvereniging SV Valkenswaard en de bewoonster aan de
Merellaan. Deze zienswijzen zijn tijdig ontvangen en dus ontvankelijk.
SV Valkenswaard geeft aan dat hun voorkeur is dat wordt afgezien van woningbouw op deze plek. Indien
de raad toch besluit om woningbouw toe te staan hebben ze graag dat:
- de geluidswal in de richting van de Pastoor Heerkensdreef substantieel wordt verlengd;
- er een afsluitbare poort in de geluidwal opgenomen wordt, ter vervanging van de huidige poort;
- indien de poort niet mogelijk is, een transparante ballenvanger van minimaal 1 meter bovenop de
geluidswal van 5 meter;
- de projectontwikkelaar opgelegd wordt om de geluidswal als eerste ter hand te nemen.
Deze wijzigingen vast te leggen in het bestemmingsplan danwel in de anterieure overeenkomst.
In overleg met de ontwikkelaar zijn de volgende aanpassingen vastgelegd in het bestemmingsplan c.q.
anterieure overeenkomst:
- het geluidsscherm wordt met 7 meter verlengd;
- het scherm wordt niet verhoogd met een ballenvanger, maar er komt wel een afsluitbare poort in het
geluidsscherm;
- het geluidsscherm wordt gelijktijdig met de bouw van de woningen opgepakt en is gereed bij
oplevering van de woningen aan de eindgebruikers.
De bewoonster aan de Merellaan verduidelijkt nogmaals haar standpunt met betrekking tot de
bescherming van de vleermuizen. Naar aanleiding van deze zienswijzen is nogmaals onderzoek gedaan
naar de aanwezigheid van vleermuizen. In overleg met de bewoonster is er een mitigatieplan voor
vleermuizen opgesteld. Hierbij is er uitgegaan van de worst case scenario. De bewoonster die zienswijze
heeft ingediend, heeft aangegeven dat ze akkoord gaat met deze oplossing.
Naast de wijzigingen die volgen uit de zienswijze, is er ook nog een aantal ambtshalve wijzigingen.
- Een aantal zinnen is aangepast naar aanleiding van redactionele correctie.
- De parkeerplaatsen noordelijk van het bestaande gebouw worden overkapt. Om deze overkapping
mogelijk te maken wordt een bouwaanduiding met bouwregels opgenomen in het bestemmingsplan.
- In verband met het wegverkeer moet aan de zuidelijke zijde van het plan een geluidsscherm komen
van 2,00m hoog ter plaatse van de groenzone en de tuin achter het bestaande gebouw. Deze wijziging
is noodzakelijk vanwege de ontheffing hogere grenswaarde geluid.
- Het geluidsscherm loopt aan de oostelijke zijde tot aan de garage van kavel 17. De kopgevel van
kavel 17 moet als een dove gevel uitgevoerd worden. Dit wordt in de verbeelding en de regels
verwerkt.
- In bijlage 7 staat nog een pm, de datum van het besluit van het college kan hier in worden opgenomen
(31 juli 2012).
Voor een volledig beeld van de zienswijzen en de ambshalve wijzigingen verwijzen wij u graag naar de
notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Geenhovensedreef 2022’.
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Voorgesteld wordt om de zienswijzen van de reclamanten deels ongegrond en deels gegrond te verklaren
en in te stemmen met de voorgestelde ambtelijke wijziging en het bestemmingsplan hierop aan te passen.
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u, uw raad, het bestemmingsplan ‘Geenhovensedreef 20-22’ het
analoge bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan met nummer
NL.IMRO.0858.BPGeenhovensedreef 20-VA01 gewijzigd vast te stellen.
Gelet op gewijzigde vaststelling moet op grond van artikel 3.8 Wro 6 weken worden gewacht met het
bekend maken van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Hiervan kan worden afgeweken
indien de Provincie Noord Brabant geen bezwaar heeft tegen eerdere bekendmaking van dit
vaststellingsbesluit. Dat verzoek zal aan de provincie worden toegestuurd.
Anterieure overeenkomst
Op basis van de Wro dient het verhaal van kosten verzekerd te zijn. Is dit niet verzekerd, dan dient een
exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vastgesteld te worden. In voorliggend geval is het kostenverhaal
anderszins verzekerd namelijk door een getekende anterieure exploitatieovereenkomst met de
projectontwikkelaar (grondeigenaar) en hoeft er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Conform
het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro stellen wij uw raad voor geen exploitatieplan ex artikel 6.12,
lid 1 Wro vast te stellen.
F.

Financiën

In het kader van mogelijke planschade ex artikel 6.1 Wro is een planschadeovereenkomst met de
ontwikkelaar aangegaan. Verder zijn de investeringen die noodzakelijk zijn om de woningen te kunnen
legaliseren geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Daarnaast is een anterieure overeenkomst
gesloten met BAM Woningbouw waarin de kosten zijn opgenomen. In de bijlage bij dit voorstel treft u
een overzicht aan van de gemaakte afspraken.
G. Vervolgstappen

Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, zal de Provincie Noord Brabant gevraagd worden
in te stemmen met eerdere publicatie van het bestemmingsplan.
Vervolgens zal het vaststellingsbesluit worden gepubliceerd in de Kempener Koerier, de Staatscourant
en op internet. 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. Beroep kan enkel worden ingediend door belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben
ingediend. Op de wijzigingen staat beroep open voor alle belanghebbenden. 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.
H. Communicatie

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan publiceren in de Kempener Koerier, de Staatscourant
en op internet. De initiatiefnemer en reclamanten worden op de hoogte gebracht middels een brief.
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I.

Bijlage(n)

J.

Ter inzage liggende stukken

1) ontwerpbestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22 (toelichting, regels en verbeelding);
2) anterieure overeenkomst incl. planschadeovereenkomst;
3) Notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan
Geenhovensedreef 20-22’.
Voor het volledig ontwerpbestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22 verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. ….. , nummer ….:
Gelet op artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en gelet op de Gemeentewet.
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd.15 november 2012;
BESLUIT
1. In te stemmen met de bijgaande notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22’
2. Overeenkomstig de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22’ de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels
gegrond en deels ongegrond te verklaren.
3. het bestemmingsplan ‘Geenhovensedreef 20-22’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in
het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPgeenhovensedreef20-VA01 gewijzigd
vast te stellen, waarbij de volgende wijzigingen worden doorgevoerd;
Verbeelding
N.a.v. het verlengen van het geluidsscherm
1. De bestemming ‘Groen’ wordt in de noordelijke plangrens 7 meter naar het westen uitgebreid.
N.a.v. de overkapping van de parkeerplaatsen
2. De 8 parkeerplaatsen krijgen een specifieke bouwaanduiding- carport.
N.a.v. het geluidsscherm aan de Geenhovensedreef
3. In het zuid- westelijke gedeelte wordt de mogelijkheid opgenomen om een geluidswerende
voorziening te treffen
N.a.v. de dove gevel
4. In het noord-oostelijke gedeelte van de woningen wordt een gevelrooilijn opgenomen. Uit de
regels blijkt dat deze gevel doof wordt uitgevoerd. Om het onderscheid in voorgevel en dove
gevel duidelijk te maken, is de aanduiding van gevellijn aangepast naar voorgevellijn.
Regels
N.a.v. redactionele wijzigingen
5. De nummering wordt aangepast n.a.v. het toevoegen en verwijderen van regels.
6. In artikel 1.2 wordt de naamgeving gewijzigd van ON01 naar VA01.
7. In artikel 1 wordt het begrip waardevolle boom toegevoegd. Waardevolle boom:
beschermenswaardige boom of boomgroep;
8. In artikel 3.2.1 wordt het woord ‘zijnde’ toegevoegd na ‘geen gebouwen’.
9. artikel 4.2.2 wordt redactioneel aangepast:
o bij a wordt de zin ‘erfafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 1 meter’ vervangen
door ‘de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 1 meter;
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o bij b wordt de zin ‘erfafscheidingen gelegen achter de voorgevel van het hoofdgebouw en
niet grenzend aan de openbare weg geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter’ vervangen
door: ‘de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen achter de voorgevel van het
hoofdgebouw en niet grenzend aan de openbare weg bedraagt 2 meter’;
o bij c wordt het woord ‘voor’ toegevoegd;
o bij d wordt het woord ‘voor’ toegevoegd
o bij e wordt de zin ‘vlaggenmasten geldt een maximale bouwhoogte van 6 meter’ vervangen
door ‘de maximale bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt 6 meter’;
10. Artikel 4.3.2 wordt verwijderd de mogelijkheid om af te wijken m.b.t. erfafscheidingen tot 1,5
meter achter de voorgevel.
11. Artikel 4.3.4 wordt verwijderd de mogelijkheid om af te wijken m.b.t. erafscheidingen voor de
voorgevel.
12. In artikel 4.3.5 afwijken m.b.t. bouwen van aanbouwen en overkappingen aan de zijgevel wordt
in lid c onder 1 verwezen naar artikel 6.2.2 in plaats van 6.2.2 lid g.
13. In artikel 5.2.2 wordt het woord ‘geldt’ vervangen door ‘gelden de volgende bepalingen’.
14. In artikel 6.2.3 wordt de tekst als volgt aangepast:
o de tekst ‘voor het bouwen van’ wordt uitgebreid met ‘bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
gelden de volgende bepalingen:
o bij a wordt het woord ‘voor’ toegevoegd;
o bij b wordt de tekst ‘bouwwerken, geen gebouwen, erfafscheidingen of overkappingen zijnde
geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt’ vervangen door ‘de maximale
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen, erafscheidingen of overkappingen zijnde
bedraagt 3 meter’
o bij c wordt de tekst ‘geluidwerende voorzieningen geldt dat de bouwhoogte niet meer mag
bedragen dan 5 meter’ vervangen door ‘de maximale bouwhoogte van geluidwerende
voorzieningen bedraagt 5 meter’.
N.a.v. de overkapping van de parkeerplaatsen
15. In artikel 5.1 wordt de volgende regel toegevoegd: ‘ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke
bouwaanduiding-carport’: een gezamenlijke carport over meerdere parkeerplaatsen;
16. In artikel 5.2 wordt toegevoegd dat ‘alsmede een carport ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding-carport’ is toegestaan.
17. Voor het bouwen van een caport wordt artikel 5.2.1 Overkappingen toegevoegd met de volgende
regels:
Voor het bouwen van een carport gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter;
b. de carport de volledige breedte en diepte van het aanduidingsvlak dient te beslaan.
18. In het volgende artikel (5.2.2) wordt het woord ‘overige’ toegevoegd.
N.a.v. het geluidsscherm aan de Geenhovensedreef
19. In artikel 4.1 wordt bij de bestemmingsomschrijving toegevoegd onder c: ter plaatse van de
aanduiding ‘geluidwerende voorzieningen’: geluidwerende voorzieningen;
20. In artikel 4.2.2 wordt onder sub f toegevoegd ‘de maximale bouwhoogte voor geluidwerende
voorzieningen bedraagt 3 meter’.
N.a.v. de dove gevel
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21. In artikel 1 wordt het begrip dove gevel toegevoegd. Dove gevel:
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN
5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen
de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede;
b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn,
mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.
22. In artikel 6.2.1 lid f wordt de tekst ‘hoofdgebouwen dienen met de voorgevel naar de weg
gekeerde bouwgrens te worden opgericht, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding
‘voorgevel’ te worden opgericht.’ Vervangen door: ‘hoofdgebouwen dienen met de voorgevel
naar de weg gekeerde bouwgrens te worden opgericht, met uitzondering van de bouwvlakken
met de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding- voorgevel’ waar de voorgevel van het
hoofdgebouw dient te worden opgericht in de richting van de aanduiding ‘specifieke
bouwaanduiding-voorgevel’.’
23. In artikel 6.2.1 lid g wordt de tekst ‘dan wel de gevellijn’ verwijderd.
24. In artikel 6.2.1 wordt lid m toegevoegd: ‘op de gronden met de aanduiding ‘gevellijn’ dienen de
gevels die gericht zijn naar de aanduiding ‘gevellijn’ te worden uitgevoerd en uitgevoerd
gehouden als dove gevel.’
Toelichting
N.a.v. het verlengen van het geluidsscherm
25. In paragraaf 4.2.6 wordt ingegaan op het niveau vanwege muziekgeluid bij de nieuwe woningen
en ter verlenging van het geluidsscherm.
26. De memo schermlengte in verband met terrasgeluid wordt toegevoegd in bijlage 9.
N.a.v. mitigatieplan vleermuizen
27. In paragraaf 4.2.3 wordt de werkwijze met betrekking tot het onderzoek naar de vleermuizen
toegelicht. De conclusie wordt aangepast.
28. Het mitigatieplan wordt toegevoegd in bijlage 11.
N.a.v. redactionele wijzigingen
29. Bij figuur 7 wordt de hoogte van het geluidsscherm verhoogd van 4 meter naar 5 meter.
30. Paragraaf 7.2 wordt aangepast n.a.v. de wijzigingen zoals deze volgen uit de wijzigingen in de
regels en de verbeelding.
31. In paragraaf 8.3 wordt verwezen naar de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22’.
32. De notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan
Geenhovensedreef 20-22’ wordt toegevoegd in bijlage 10.
4. geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12, lid 1 Wro omdat het verhaal van kosten al
anderszins verzekerd is.
5. gelet op gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord Brabant verzoeken
geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 29 november 2012
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

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