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Nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro en het aanvragen van een Verklaring van geen
bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant ten behoeve van de realisatie van een
tweetal rotondes aan de Europalaan

Nemen van een voorbereidingsbesluit als juridische basis voor de verlening van de vrijstellingen, waaraan
voorafgaande het provinciaal bestuur gevraagd wordt in te stemmen (afgifte verklaring van geen bezwaar)
op grond van een planologische verantwoording (ruimtelijke onderbouwing).

- het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro voor de perceelsgedeelten aan de
Europalaan waar de rotondes zijn geprojecteerd;
- het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de realisatie van een rotonde op
zowel het kruispunt Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat als voor het kruispunt Europalaan/Zuidelijke
Randweg/De Vest.

In het kader van de voorgenomen reconstructie van de Europalaan dienen zowel de kruising
Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat als de kruising Europalaan/Zuidelijke Randweg/De Vest te
worden aangepast. In beide gevallen is een rotonde gepland. Omdat dit bestemmingsplantechnisch niet tot
de mogelijkheden behoort, heeft uw college besloten een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) op te starten. Het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan is op
30 juni 2008 (vóór 1 juli 2008: inwerking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) ingediend,
waardoor nog gebruik gemaakt kan worden van de vrijstellingsprocedure ingevolge artikel 19, lid 1
WRO.
Voorts bestaat het feit dat een aantal bestemmingsplannen waarvan vrijstelling dient te worden verleend
ouder is dan 10 jaar. Dit gegeven noopt tot een voorstel ten behoeve van het nemen van een
voorbereidingsbesluit (ex. artikel 3.7 Wro) voor de locaties waarop de vrijstellingsbesluiten betrekking
hebben.

Tot slot dient dit voorstel om de gemeenteraad te verzoeken twee verklaringen van geen bezwaar aan te
vragen bij de provincie Noord-Brabant ten einde de artikel 19 lid 1 WRO procedure voort te zetten.

1. Bestemmingsplanbepalingen
Rotonde kruising Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat
Op de locatie waar de rotonde is geprojecteerd, is een viertal bestemmingsplannen van toepassing: “De
Warande” (1982), “Centrum Randgebied” (1998), “Muldershoek” (1987) en “Omgeving ZandbergstraatOoistraat” (1993). Een deel van de gronden waarop de rotonde is voorzien, is bestemd als
‘groenvoorziening’, ‘woningbouw in de klasse E’ en ‘tuin II’ (bestemmingsplan “De Warande”),
‘bijzondere doeleinden’ (bestemmingsplan “Centrum-Randgebied”), ‘groenvoorzieningen’
(bestemmingsplan “Muldershoek”) en ‘woondoeleinden’(bestemmingsplan “Zandbergstraat-Ooistraat”).
Het realiseren van een rotonde op deze locatie is op grond van de vigerende bestemmingsplannen niet
mogelijk.
Rotonde kruising Europalaan/Zuidelijke Randweg/De Vest
De te realiseren turborotonde is gelegen binnen het bestemmingsplan “Zuidelijke Randweg” (1981) en het
uitwerkingsplan “Schaapsloop 2” (2001). Een deel van de gronden waarop de rotonde is geprojecteerd, is
bestemd als ‘groenvoorziening’ en ‘spoorwegdoeleinden’ (bestemmingsplan ‘Zuidelijke Randweg’) en
‘Bedrijfsdoeleinden’ (uitwerkingsplan “Schaapsloop 2”). Het realiseren van een rotonde binnen deze
bestemmingen is niet mogelijk.
2. Overwegingen
De hoofdwegenstructuur van de gemeente is ontoereikend voor het verwerken van het verkeersaanbod nu
en in de toekomst, met als gevolg de toenemende congestie in het centrum van Valkenswaard. Ter
ontlasting van het centrum zal de Europalaan gereconstrueerd worden en zal als stroomweg voor het
gemotoriseerde verkeer een belangrijke functie krijgen. Dit betekent dat het gehele tracé van de
Europalaan wordt aangepast en ingericht om als stroomweg te kunnen fungeren. Met name de kruisingen
verdienen daarbij bijzondere aandacht. De aanleg van de rotonde aan de Bakkerstraat, Wolbergstraat en
de Europalaan zorgt voor een goede doorstroom van het verkeer vanuit de Europalaan naar het zuiden van
Valkenswaard. Ook de rotonde op kruising van de Europalaan, de Zuidelijke Randweg en De Vest draagt
op korte termijn bij aan een betere doorstroom van het (vracht)verkeer vanuit de Europalaan naar de
Zuidelijke Randweg en De Vest. In de huidige situatie bestaat geen directe verbinding naar de Zuidelijke
Randweg. Het verkeer dat zich wil bewegen naar de Zuidelijke Randweg moet keren door middel van de
erven van de bedrijventerreinen om via De Vest de Zuidelijke Randweg op te kunnen rijden. Het verkeer
vanuit de Europalaan moet voorrang verlenen aan het verkeer vanuit De Vest. Midden op de kruising zijn
haaientanden aangebracht. Door de aanleg van de rotonde wordt deze onveilige situatie aanzienlijk
verbeterd. Ook verbetert het weggebruik voor het fietsverkeer in de oost-westverbinding.
3. Toetsing beleidsnotitie
Op 28 augustus 2003 heeft uw raad de beleidsnotitie inzake de toepassing van artikel 19, lid 1 WRO
vastgesteld. De keuze van de te volgen planologische procedure (vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO,
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algehele bestemmingsplanherziening of postzegelplan) wordt hierin afhankelijk gesteld van het
maatschappelijk nut en urgentie van het project.
Toetsing aan deze criteria levert het volgende op. Reconstructie van de Europalaan is van belang voor het
oplossen van de verkeersproblematiek, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid in met name het
centrum van Valkenswaard. Uit berekeningen die met behulp van het statische verkeersmodel zijn
gemaakt, volgt dat het alleen aanleggen van de Lage Heideweg geen tot onvoldoende effect heeft op de
verkeersintensiteit en de daaraan verbonden luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in het centrum van
Valkenswaard. De aanleg van de Lage Heideweg biedt geen oplossing voor wat betreft de problematiek
voor het noord-zuidverkeer.
De reconstructie van de Europalaan is tevens opgenomen in de intentieverklaring “Integrale
Oplossingsrichting bereikbaarheids- en leefbaarheidproblemen in relatie tot Rijksweg N69 Eindhoven
Belgische grens”, die 17 mei 2004 is ondertekend door diverse gemeenten in de regio, waaronder de
gemeente Valkenswaard, het samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) en de provincie Noord
Brabant. Gelet op de onhoudbare situatie in het centrum van Valkenswaard ten aanzien van de
luchtkwaliteit en de verkeersproblematiek, en de verplichtingen die voortvloeien uit de ondertekende
intentieverklaring, kan geoordeeld worden dat reconstructie van de Europalaan noodzakelijk is en dat er
sprake is van urgentie en maatschappelijk nut.
4. Gevolgde procedure
In het kader van de vrijstellingsprocedures hebben de ontwerp-vrijstellingsbesluiten, de bijbehorende
ruimtelijke onderbouwingen en andere relevante stukken van 9 juli 2009 tot en met 19 augustus 2009 ter
inzage gelegen. Gedurende voornoemde periode zijn in totaal 259 reacties binnengekomen (waarvan 2
mondeling). Er zijn 259 zienswijzen tijdig binnengekomen. Twee zienswijzen zijn ter info, in kopie
doorgestuurd aan de gemeenteraad, omdat de reclamanten hierom verzochten. Van de 259 zienswijzen
zijn er 206 ingekomen als standaardbrief. Deze zienswijzen zijn daardoor inhoudelijk hetzelfde.
Omdat diverse reclamanten in hun zienswijze aangaven dat extra tijd door hen noodzakelijk werd geacht
om de zienswijze nader te onderbouwen/toe te lichten is op 20 augustus 2009 een brief uitgegaan aan
deze reclamanten. In de brief is extra tijd gegund, om de zienswijze nader aan te kunnen vullen tot en met
maandag 7 september 2009. Hierop zijn geen nadere onderbouwingen/toelichtingen op eerdere
zienswijzen ingekomen.
Daarnaast is door een aantal reclamanten verzocht de zienswijze mondeling te mogen toelichten. Aan die
reclamanten die dit verzoek hebben gedaan, 3 indieners van individuele zienswijzen en aan alle indieners
van de standaardbrief is op 20 augustus 2009 een brief uitgegaan dat voor mondelinge toelichting een
afspraak gemaakt kon worden. Er zijn 16 reclamanten die van de geboden mogelijkheid gebruik hebben
gemaakt.
De ingekomen zienswijzen hebben deels betrekking op de twee vrijstellingsprocedures ten behoeve van
het planologisch mogelijk maken van de rotondes (ruimtelijke ordening), deels op het tegelijkertijd ter
inzage gelegde ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden (geluid) en voor het overige op meer
algemene zaken betreffende de reconstructie Europalaan.
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De voor de vrijstellingsprocedures relevante zienswijze en meer algemene zienswijzen zijn vervolgens
losgekoppeld van de zienswijzen die specifiek betrekking hebben op de geluidsprocedure. De
geluidsprocedure zal zelfstandig worden doorgezet. Hierover wordt een separaat voorstel aan het college
voorgelegd. De bijgevoegde zienswijzennota is dan ook toegespitst op de voor de vrijstellingsprocedures
en meer algemene zienswijzen.
Wij hebben gemeend aan de belangen van reclamanten minder gewicht toe te kennen dan aan de belangen
die worden gediend met de realisatie van de twee rotondes aan de Europalaan. Voor een uitgebreide
belangenafweging verwijzen wij u naar de ‘Zienswijzennota: artikel 19, lid 1 WRO aanleg rotondes
Europalaan te Valkenswaard’ welke als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
5. Voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro
Een deel van de geldende bestemmingsplannen waarvan moet worden afgeweken, is ouder dan 10 jaar.
Dit brengt met zich mee, dat een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro nodig is om tot inwilliging van
de plannen voor het realiseren van de twee rotondes over te gaan. Een dergelijk besluit vormt de
rechtstitel voor het afwikkelen van de eerder genoemde vrijstellings- en anticipatieprocedure.
Wij verzoeken uw raad voor te stellen akkoord te gaan met het nemen van een voorbereidingsbesluit voor
de perceelsgedeelten aan de Europalaan, die in grijze kleur zijn aangegeven op de bij dit besluit
behorende gewaarmerkte situatietekeningen nummer NL.IMRO.VBrotondereceurln.0001.
6. Aanvragen verklaring van geen bezwaar
In de raadsvergadering van 28 augustus 2003 heeft uw gemeenteraad een delegatiebesluit inzake artikel
19 WRO genomen. Door dit delegatiebesluit dient uw raad, conform het gestelde in artikel 19a, lid 5
WRO, te besluiten of een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar aan Gedeputeerde Staten wordt
gezonden.
Wij verzoeken uw raad op grond van artikel 19a, lid 5 WRO te besluiten om ten behoeve van de realisatie
van de twee rotondes aan de Europalaan bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant te
verzoeken om afgifte van een verklaring van geen bezwaar.

!

- vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO verkrijgen ten behoeve van de realisatie van een tweetal rotondes
aan de Europalaan;
- in werking getreden voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro voor de perceelsgedeelten aan de
Europalaan, waar de twee rotondes zijn geprojecteerd.
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- na positieve besluitvorming zal, conform het gestelde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bij het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant binnen twee weken een verzoek tot
afgifte van de verklaring van geen bezwaar worden ingediend;
- volgens het gestelde in artikel 19a, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het besluit
omtrent de aanvraag van de verklaring van geen bezwaar binnen acht weken na ontvangst van de
desbetreffende aanvraag bekendgemaakt.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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ruimtelijke onderbouwingen met bijlagen, zoals ter inzage gelegen tijdens de vrijstellingsprocedure;
ingediende zienswijzen;
‘Zienswijzennota artikel 19, lid 1 WRO aanleg rotondes Europalaan te Valkenswaard’;
concept-brief aan reclamanten;
ontwerp-vrijstellingsbesluiten;
ontwerp-raadsbesluit;
situatietekeningen voorbereidingsbesluit.
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