Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22
behorende bij besluit pm
Het ontwerpbestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22 heeft gedurende een periode van zes
weken, van 16 augustus 2012 tot en met 26 september 2012, ter inzage gelegen in het
gemeentehuis, de leeszaal van de openbare bibliotheek en het dorpshuis in Borkel en Schaft. Tevens
zijn de plannen te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarvan is openbare kennisgeving gedaan in de Kempener Koerier en de
Staatscourant. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen binnengekomen. Allen zijn tijdig
ontvangen en dus ontvankelijk.
Hieronder word een samenvatting van de zienswijzen besproken en voorzien van een gemeentelijke
beantwoording (cursief gedrukt). Tevens is (onderstreept) beschreven of en –zo ja – hoe het
bestemmingsplan wordt gewijzigd als gevolg van de ingediende zienswijzen.
Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel, verstuurd op 28 augustus 2012,
ingekomen op 29 augustus 2012.
1.

Het waterschap stemt in met het plan. Er is sprake van een hydrologisch positieve
ontwikkeling.
Voor kennisgeving aangenomen.
De zienswijze geeft geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

SV Valkenswaard, Pastoor Heerkensdreef 6, 5552 BG Valkenswaard, verstuurd op 20 september
2012, ingekomen op 21 september 2012.
2.

Het ontwerpbestemmingsplan is strijdig met de richtlijnen die worden beschreven in de VNG
brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Zoals blijkt uit die richtlijnen wordt geadviseerd om
tussen sportvelden met verlichting en woningbouw een minumumafstand van 50 meter aan te
houden. Dit ontwerpbestemmingsplan staat woningbouw toe binnen 50 meter van het
hoofdkunstgrasveld. Meer dan de helft van de voorziene woningen komt binnen een afstand van
20 meter van het hoofdveld. Onze voorkeur gaat nog altijd uit van afzien van woningbouw op
deze plek.
Vanuit milieu-oogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een
milieugevoelig object noodzakelijk zijn. In de uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn richtafstanden opgenomen, waarmee rekening moet
worden gehouden ten opzichte van gevoelige functies zoals wonen. De VNG hanteert voor een
veldsportcomplex (met verlichting) een grootste afstand van 50 meter. Deze afstanden zijn echter
richtafstanden. Mits goed gemotiveerd, kan een kleinere afstand worden aangehouden dan de
richtafstanden. In dat geval is actuele informatie over hinder en risico’s voor de omgeving nodig.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. In bijlage 5 van het ontwerpbestemmingsplan is het
akoestisch onderzoek toegevoegd. Het onderzoek toont aan dat zonder het treffen van
maatregelen er geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat.
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Het onderzoek toont ook aan dat middels een geluidsscherm over de gehele breedte van het
perceel een kleinere afstand kan worden aangehouden dan de richtafstanden van de VNG. Wij
zien dan ook geen reden om af te zien van woningbouw op deze plek.
De zienswijze geeft geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
3.

Wij hebben uitdrukkelijk verzocht om het oprichten van de wal om praktische redenen als
‘allereerste werk’ van dit project ter hand te nemen. Denk daarbij aan aspecten als veiligheid,
aantrekkingskracht op vandalisme door het ‘open-en-bloot-karakter’ van een kunstgrasveld pal
naast een bouwterrein dat zeker de eerste bouwfase (ondanks evt. bouwhekken) een open
aanblik zal hebben en ook het vermoedelijk kwijtraken van ballen tijdens de bouwperiode. De
realisatie van de geluidswal voor oplevering van de woningen kan aan het einde van de bouwfase
zijn en dus te laat.
In de anterieure overeenkomst is in artikel 8 lid 3 het volgende opgenomen: ’Initiatiefnemer zal
gelijktijdig met de bouw van de woningen een geluidsscherm van minimaal 5 meter hoog met
daarin een toegangsdeur aan de zijde van het sportpark en een geluidscherm van minimaal 2
meter hoog aan de zijde van de Geenhovensedreef realiseren en in ieder geval deze voorzieningen
gereed hebben bij de oplevering van de woningen aan de eindgebruikers. Initiatiefnemer zal in de
koop- / aanneemovereenkomsten en notariële akten voor de eindgebruikers van de woningen c.q.
de mandelige eigenaren een kwalitatieve verplichting en/of kettingbeding opnemen, inhoudende
een instandhoudings- en onderhoudsverplichting voor deze geluidwerende voorzieningen.’
Wij kunnen de ontwikkelaar niet afdwingen om het geluidsscherm eerder te plaatsen. Bovendien
vinden wij het gelijktijdig bouwen en het gereed hebben van het geluidscherm bij oplevering van
de woningen, voldoende zekerstelling. Wij zien geen aanleiding om hiervoor eerdere voorzieningen
te treffen. In goed overleg met de ontwikkelaar kunnen afspraken worden gemaakt indien de bal
op het bouwterrein terecht zou komen.
De zienswijze geeft geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

4.

De door ons gewenste, eventueel transparante, raster/ ballenvanger van nog eens 1 meter
bovenop die wal is nog niet in het plan meegenomen. Scherm moet verhoogd worden met een
ballenvanger tot 6 meter.
Zoals wij hebben opgenomen in het inspraakverslag vinden wij een ballenvanger van een
dergelijke hoogte niet nodig. Het geluidscherm komt op circa 14 meter van de zijlijn van het
voetbalveld te liggen. In het bestemmingsplan Valkenswaard Noord is opgenomen dat de
maximale hoogte van een ballenvanger 5,5 meter bedraagt. Deze ballenvangers worden echter
enkel geplaatst achter de goal. Een scherm van 6 meter hoog, op deze afstand langs de zijlijn is
dan ook niet gebruikelijk. Daarnaast heeft de ontwikkelaar ook aangegeven dat hij het vanwege
stedenbouwkundige belangen het niet wenselijk vindt om het geluidsscherm op te hogen met 1
meter.
De zienswijze geeft geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
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5.

In de geluidswal zit geen afsluitbare poort. Maar een dergelijke poort is heel gebruikelijk bij
hekwerken rondom sportparken en geeft onze vereniging de mogelijkheid om tijdens wedstrijden
over de omheining geschoten ballen terug te halen. Dit is gedurende het voetbalseizoen zowat
iedere zaterdag en zondag meermalen aan de orde. De ballenvanger zou met een poort in de wal
wat ons betreft achterwege kunnen blijven. Wij voorzien namelijk, ook met een totale hoogte van
6 meter, nog altijd problemen met het kwijtraken van ballen. De bal halen over de bestaande
wegen achten wij niet uitvoerbaar.
De ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij graag tegemoet wil komen aan de wensen van de
voetbalvereniging. In het geluidsscherm zal een deur worden gerealiseerd. Omdat de deur niet kan
worden vastgelegd in het bestemmingsplan, hebben wij dit opgenomen in de anterieure
overeenkomst. Op die manier is de toezegging van de ontwikkelaar verankerd.
De zienswijze geeft geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, wel is in de
anterieure overeenkomst opgenomen dat er een deur wordt gerealiseerd in het geluidsscherm.

6.

De thans voorziene geluidsscherm is in de visie van SV Valkenswaard nog niet lang genoeg.
Het akoestisch rapport van Oranjewoud uit april 2011 bevestigt dat ook. Het scherm biedt geen
oplossing voor mogelijke geluidsoverlast bij de toekomstige woningen die veroorzaakt kan
worden door terrasgeluiden en muziek vanuit ons clubhuis. De geluidswal zouden wij graag
doorgetrokken zien in de noord-westelijke richting van de Pastoor Heerkensdreef. De Roever
concludeert dat het doortrekken van de wal niet noodzakelijk is omdat uit het onderzoek blijkt
dat het niveau vanwege muziekgeluid vanuit de omroepinstallatie en het terras/ kantine bij de
nieuw te bouwen woningen minder zal bedragen dan bij de bestaande woningen. Maar de nieuw
te bouwen woningen worden op enkele tientallen meters van terras/ clubhuis gesitueerd terwijl
de dichtstbijzijnde bestaande woningen aan de Fazantlaan op circa 180 meter van het terras
gelegen zijn.
Naar aanleiding van de zienswijzen hebben wij nogmaals advies gevraagd bij het De Roever. Die
hebben het volgende aangegeven: ‘Bij de beantwoording van de vraag gaan we er vanuit dat op
meerdere posities op het terras een luidspreker kan zijn geplaatst. Voor de ligging hiervan
verwijzen wij u naar de afbeelding in de bijlage waarin bij de kantine de puntbronnen P30W pos1
en P30W pos2 zijn aangegeven. Wij gaan er vanuit dat het muziekgeluid op het terras vooral
plaatsvindt tijdens wedstrijddagen. Daarom wordt als rekenhoogte 1,5 meter gehanteerd.
De bijdrage van elke luidsprekerpositie (bij een bronsterkte van 99 dB(A)) is berekend op de
woningen in het nieuwbouwplan en op een bestaande woning (99. Merellaan 1).
De resultaten hiervan zijn gesorteerd opgenomen in de bijlagen bij dit verslag van de zienswijzen.
Uit de gesorteerde rekenresultaten blijkt dat de geluidsniveaus het hoogst zijn op rekenpunt 99.
Hieruit volgt dat het geluidsniveau bij alle woningen binnen het nieuwbouwplan lager is dan bij de
bestaande woning. Omdat verondersteld moet worden dat de voetbalvereniging bij de bestaande
woningen voldoet aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit zal op het nieuwbouwplan ook
worden voldaan aan de grenswaarden, omdat de geluidsniveaus bij het nieuwbouwplan lager zijn
dan op de bestaande woning. Voor een eventuele overschrijding hoeft met het voorgenomen
scherm dan ook niet gevreesd te worden.’
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De woningen kunnen op een kortere afstand geplaatst worden door de aanwezigheid van het
geluidsscherm.
Wettelijk is het dus niet nodig het geluidsscherm te verlengen. Desondanks heeft de ontwikkelaar
aangegeven dat hij op zijn kosten en voor zijn rekening het geluidsscherm wil verlengen met 7
meter. Hiermee wordt het terras, gelegen oostelijk van de sportkantine geheel afgeschermd van
de tuinen achter het bestaande gebouw. Dit geluidsscherm zal door de ontwikkelaar op grond van
de gemeente worden aangelegd en worden onderhouden. In de anterieure overeenkomst met de
ontwikkelaar is deze verplichting opgenomen.
Om het geluidsscherm ook mogelijk te maken in het bestemmingsplan wordt de plangrens van het
bestemmingsplan ten westen van het plangebied met 7 meter verlengd met de bestemming
‘Groen’. Binnen de bestemming ‘Groen’ bestaat de mogelijkheid een geluidsscherm te realiseren
met een hoogte van 5 meter.
De zienswijze geeft wel reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De verbeelding
zal worden aangepast. De plangrens van het bestemmingsplan wordt verruimd zodat de
bestemming ‘groen’ wordt doorgetrokken met 7 meter in westelijke richting, in het noorden van
het plangebied.
7.

De Roever heeft geluidsmeting verricht op 15 mei jl, een avond waarop het
competitievoetbalseizoen al ten einde was en waarop nog slechts een (selectie)team van hooguit
15 volwassenen spelers onder leiding van 2 trainers op het hoofdveld trainde. De Roever noemt
dit representatief voor een gemiddelde trainingsavond van de club en baseert daarop de rest van
de conclusies in het rapport. Een gemiddelde maandagavond gedurende het voetbalseizoen
trainen op datzelfde veld ca. 70 zeer jeugdige kinderen, tegelijkertijd, op speelse wijze, onder
begeleiding van in totaal 10 trainers. Op dit punt trekken wij dus uiteraard de aannames en
conclusies van De Roever ernstig in twijfel.
In de eerste plaats is het van belang op te merken dat het wettelijk niet verplicht is te toetsen aan
stemgeluid. Immers het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer staat opgenomen
in artikel 2.18 lid 1 sub b dat bij het bepalen van de geluidsniveaus het stemgeluid van bezoekers
op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten buiten beschouwing
wordt gelaten. Dit betekent dat de toekomstige bewoners zich niet kunnen beroepen op overlast
vanwege stemgeluid.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening, hebben wij dit onderzoek wel uitgevoerd. Wij
hebben dit gedaan om ook te zorgen dat de bewoners een goed woon- en leefklimaat krijgen.
Echter, als de toekomstige bewoners zouden klagen over geluidsoverlast, dan zal de gemeente hier
geen maatregelen tegen treffen richting de voetbalvereniging, omdat stemgeluid niet wordt
meegenomen. Daarnaast is het zo dat er vanuit mag worden gegaan dat de toekomstige
bewoners er bewust voor kiezen voor het wonen nabij de sportvoorzieningen en daarmee een
bepaalde vorm van hinder worden geacht te accepteren. Het akoestisch rapport behoort als
bijlage bij het bestemmingsplan. De toekomstige bewoners kunnen de bevindingen lezen, zodat ze
op de hoogte zijn van het geluidsniveau in de worst case situatie.
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Ten aanzien van de berekening. Het geluidsonderzoek is zeer zorgvuldig uitgevoerd. Het onderzoek
is uitgevoerd door middel van geluidberekingen, op basis van literatuurgegevens en ondersteund
door geluidmetingen. Op grond van een verricht geluidmeetonderzoek zijn de optredende
geluidsniveaus van SV Valkenswaard tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen berekend ter
plaatse van alle gevels van het nieuwbouwplan aan de Geenhovensedreef 20-22. Uit het
onderzoek blijkt dat tijdens trainingsavonden bij een geluidsscherm van 5 meter hoog, de
grenswaarde niet wordt overschreden.
Vanwege het einde van het speelseizoen en het slechte weer die weken, was het niet mogelijk om
een andere trainingsdag te selecteren. Anderzijds is in de berekening wel uitgegaan van de worst
case situatie. In de berekening is immers uitgegaan dat gedurende de hele avond wordt getraind
door volwassen spelers. Dit terwijl deze geluidsniveaus niet gedurende de hele avond
waarneembaar zijn. In het rekenmodel is uitgegaan van piekniveaus van 115 dB(A) (zeer luid
schreeuwen). De bronsterkte van een schreeuwend kind (bijv. op schoolplein) bedraagt tot
maximaal 107 dB(A). Bij de beoordeling van piekniveaus speelt het aantal geen rol. Dus de
piekniveaus zijn worst case benaderd.
Voor de berekening van de gemiddelde bronsterkte is uitgegaan van 105 dB(A) (luid schreeuwen).
Dit geldt dan voor 15 spelers. Samen is dit 105 + 10.log(150) =117 dB(A). Een schreeuwend kind
heeft een bronsterkte van 87 dB(A). 70 kinderen in totaal 87 + 10.log(70) = 105 dB(A). Dit is 12 dB
minder dan volwassen mensen, onder de voorwaarde dat ze allemaal even vaak schreeuwen. Dus
de worst case situatie is beschouwd.
Bij trainingen van de jeugd of de dames zal er dus sprake zijn van een lagere bronsterkte en dus
minder overlast.
De zienswijze geeft geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Drs. C.T. van Dorp – Van Melick, Merellaan 13, verstuurd op 21 september 2012, ontvangen op 24
september 2012.
8.

Verzocht wordt om een goede inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid en de
populatiegrootte van vleermuizen. De conclusies van het bureau Oranjewoud zijn vooralsnog ten
onrechte omdat:
- vliegopeningen meestal moeilijk waar te nemen zijn, dat geldt zowel voor gebouwen als voor
bomen;
- de afwezigheid van mestsporen wil nog niet zeggen dat er geen vleermuizen kunnen zijn. Ze
zijn klein en licht en worden gemakkelijk door de wind verspreid en door regenwater
weggespoeld.
- Overdag kun je noch visueel noch auditief vleermuizen waarnemen. Dat hoor je in de
schemer of bij het ochtendgloren te doen. Dat geldt eveneens voor het vaststellen van
vliegroutes waar de onderzoeker(s) slechts verwachtingen uitspreekt dat ze er niet zullen
zijn.
- Ik wijs er verder op dat het onderzoeksbureau Oranjewoud zich moet houden aan de
ethische code van het Netwerk Groene Bureaus (juni 2008).
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Op grond van eigen ervaringen kan nog het volgende worden medegedeeld:
- In de maanden juni, juli en augustus zijn met een eenvoudige batdetector waarnemingen
gedaan aan de oostzijde van het complex waar regelmatig groepjes vleermuizen uitvlogen,
opgeteld 60 a 70 exemplaren van verschillende soorten.
- Aan de westzijde werden deze waarnemingen incidenteel gedaan.
- In het woonerf ten oosten van het complex vlogen ’s avonds groepjes vleermuizen over naar
hun ‘jachtgebied’ het Grote Meer en waarschijnlijk de Valkenswaardse visvijvers.
- Behalve het mogelijk voorkomen van vleermuizen op de onderhavige locatie fungeren de
gebouwen en bomen ook als oriëntatie voor elders uitvliegende soorten.
Bovenstaande rechtvaardigt nader onderzoek waardoor de Flora en Faunawet verwijst naar het
vleermuizenprotocol van de GaN/zoogdierenvereniging. Dit houdt onder meer in dat verspreid
over het jaar op geschikte tijdstippen onderzoek wordt verricht naar zomerverblijfplaatsen
rekening houdend met weersomstandigheden zoals wind, bewolking, neerslag, temperatuur en
andere milieufactoren. Door zo’n onderzoek ontstaat een jaarrond beeld over de aanwezigheid,
de populatiegrootte en de soortenrijkdom van vleermuizen.
In het voorjaar van 2011 heeft Oranjewoud een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd in de vorm
van een quickscan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er beschermde soorten gebruik maken
van het projectgebied. Het gaat hier om soorten die algemeen voorkomen in Nederland en enkele
strikt beschermde soorten. Specifiek ten aanzien van de vleermuizen wordt geconcludeerd dat
vleermuizen niet worden verwacht. Omdat er geen geschikte invliegopeningen in de gebouwen en
geen holten in de bomen zijn waargenomen worden er geen vaste verblijfsplaatsen van deze
soorten verwacht op het terrein. Het verwijderen van de bosschages verandert het terrein wel
maar gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zullen ook bij de nieuwe inrichting op het terrein
kunnen foerageren. Het verwijderen van de bosstroken komen geen vliegroutes te vervallen.
Sinds 2009 is er echter een landelijk protocol vastgesteld voor de inventarisatie van vleermuizen,
het zogenaamde Vleermuizenprotocol. Dit protocol beschrijft de voorwaarden waaraan een
onderzoek moet plaatsvinden. Conform het vleermuisprotocol is onderzoek in de periode van mei
t/m juli en van augustus t/m september noodzakelijk om gebruik van deze beschermde soortgroep
uit te sluiten. In verband met voortgang van het project heeft de ontwikkelaar een alternatief plan
opgesteld.
Dit alternatieve plan bestaat uit een verkennend vleermuisonderzoek en een mitigatieplan. Het
verkennend onderzoek kan gezien worden als uitgebreide quickscan, waarbij een duidelijke
indicatie verkregen wordt van het gebruik van vleermuizen in het projectgebied.
Het mitigatieplan gaat uit van een ‘ worst case’ scenario. Er is een plan met mitigerende
maatregelen opgesteld. Dit plan is besproken met de indiener van de zienswijze. Die heeft
aangegeven akkoord te gaan met het voorstel van de mitigerende maatregelen. Hiermee wordt er
tegemoet gekomen aan de ingediende zienswijze.
Tot slot wordt opgemerkt dat door het deels afwijken van het vleermuisprotocol er een juridische
onzekerheid blijft bestaan. Eventuele bezwaarmakers kunnen zich formeel beroepen op de Floraen faunawet. Door echter te kiezen voor een "worst-case"-scenario, is hiermee tegemoetgekomen.
De zienswijze geeft wel reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. In de bijlage bij
de toelichting van het bestemmingsplan wordt het ‘Mitigatieplan vleermuizen’ toegevoegd.
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Ambtshalve wijzigingen
Naast de wijzigingen die volgen uit de zienswijzen, is er ook nog een aantal ambtshalve
wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen de volgende:
-

-

-

-

Een aantal zinnen is aangepast naar aanleiding van redactionele correctie.
De parkeerplaatsen noordelijk van het bestaande gebouw willen ze overkappen in de vorm van
een carport. Om deze overkapping mogelijk te maken wordt de bouwaanduiding ‘carport’
opgenomen en in het bestemmingsplan wordt in artikel 5.2 de bouw van een overkapping
mogelijk gemaakt.
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).
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Voorgestelde wijzigingen betekenen in juridische zin de volgende aanpassingen:
Verbeelding
N.a.v. het verlengen van het geluidsscherm
1. De bestemming ‘Groen’ wordt in de noordelijke plangrens 7 meter naar het westen uitgebreid.
Ontwerpbestemmingsplan
Vastgesteld bestemmingsplan

N.a.v. de overkapping van de parkeerplaatsen
2. De 8 parkeerplaatsen krijgen een specifieke bouwaanduiding- carport.
Ontwerpbestemmingsplan
Vastgesteld bestemmingsplan

N.a.v. het geluidsscherm aan de Geenhovensedreef
3. In het zuid- westelijke gedeelte wordt de mogelijkheid opgenomen om een geluidswerende
voorziening te treffen
Ontwerpbestemmingsplan
Vastgesteld bestemmingsplan

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.
Ontwerpbestemmingsplan
Vastgesteld bestemmingsplan
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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’.
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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
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.’
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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.
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