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1) Opening en vaststellen agenda
Dhr. Luijbregts opent de vergadering en doet kort verslag van de uitkomsten van de
voorafgaand aan de commissievergadering gehouden besloten raadsvergadering.
Vervolgens stelt hij agendapunt 1) Vaststellen van de agenda aan de orde.
Hij geeft aan dat er na het vaststellen van de voorlopige agenda door het presidium nog een
voorstel is nagezonden, te weten het Voorstel inzake Programmaplan N69. Hij stelt voor dit
voorstel als agendapunt 8) te noteren.
De commissie gaat akkoord met dit voorstel.
Vervolgens verzoekt de voorzitter van de fractie VL om de agendapunten 3 (Voorstel inzake
het bestemmingsplan Dommelkwartier) en 4 (Voorstel inzake het bestemmingsplan
Geenhovensedreef) van de agenda af te voeren.
Dhr. van Steensel overweegt ter motivering van zijn verzoek ondermeer dat het hem in
verband met de geheimhouding (op delen van de Facton-rapportage Risicoanalyse
grondexploitaties Lage Heide en Dommelkwartier) niet mogelijk is vrij te spreken over deze
twee agendapunten.
Dit voorstel wordt – om verschillende redenen – gesteund door diverse andere
fractievoorzitters. De fractievoorzitter PvdA geeft aan dat de Facton-rapportage wat hem
betreft uitnodigt tot een diepgaande discussie over de bestemmingsplan- en
woningbouwontwikkeling in zijn algemeenheid (scenario’s enz.), alvorens besluitvorming
over afzonderlijke plangebieden plaats kan vinden.
Vanuit de fracties CDA en H&G wordt aangegeven dat de voorstellen wat deze fracties
betreft gewoon op de agenda kunnen blijven staan, waarbij fractie H&G overigens wel
aantekent dat zij geen voorstander is van de ontwikkeling Dommelkwartier.
De voorzitter brengt het voorstel van de fractievoorzitter VL in stemming. Met 12 stemmen
voor (fracties VL, PvdA, D66 en VVD) en 10 stemmen tegen (fracties CDA en H&G) wordt
besloten om de agendapunten 3 en 4 van de agenda af te voeren.
De aldus gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld.
2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 11 oktober 2012
Dit verslag wordt conform vastgesteld.
5) Voorstel inzake de financiering herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop 1
Vanuit de commissie wordt er bedankt voor de ontvangen antwoorden op al eerder gestelde
schriftelijke vragen.
Er zijn bij de commissie vragen en opmerkingen over het voorstel. Er wordt ondermeer wat
langer stil gestaan bij de volgende punten:
- gebruik zinkslakken in rijbaan van de Leenderweg over de spoorbrug.
Portefeuillehouder dhr. Buiter geeft aan dat er een hoeveelheid heterogene zinkslakken is
gemeten. Er is nog vervolgonderzoek nodig. In de ramingen is al rekening gehouden met
grondafvoer verband houdend met de zinkslakken;

- ontwikkeling Brabantiaterrein. De voorgenomen herstructurering is profijtelijk voor de
ontwikkeling Brabantiaterrein. Het lijkt daarom redelijk een deel van de kosten te verhalen op
de ontwikkelaar van het Brabantiaterrein.
De portefeuillehouder geeft aan dat de ontwikkelaar er al in heeft toegestemd een deel van de
kosten voor zijn rekening te nemen. De raad wordt hierover nog nader geïnformeerd;
- “haak” Leenderweg
Voor de commissie is niet helemaal duidelijk hoe de nieuwe situatie Leenderweg (inclusief
ontsluiting Brabantiaterein) er precies uit komt te zien.
Toegezegd wordt dat de raad een tekening toegezonden krijgt waar een en ander helder op
verbeeld is;
- mandateren van 2,2 miljoen. In feite wordt de raad nu gevraagd mandaat te geven voor 2,2
miljoen, terwijl de plannen nog moeten worden voorbereid en op dit moment nog niet vast
staat wat er voor die 2,2 miljoen precies gaat gebeuren. Waarom niet eerst een
voorbereidingskrediet gevraagd? En waarom niet gewerkt met een plan van aanpak (conform
de aanbevelingen gedaan bij de Rkc-rapportage papieren reconstructie Europalaan)?
Toegezegd wordt dat nog (beter) zal worden uitgelegd waarom er voor de voorgestelde
methode is gekozen. Tevens zal nog beter worden uitgelegd wat er precies voor de 2,2 miljoen
gaat gebeuren;
- truckstop. De eerder voorziene struckstop wordt niet gerealiseerd. Naar aanleiding van
vragen vanuit de fractie VVD legt de portefeuillehouder uit waarom niet;
- relatie met de verkeersvisie Schaapsloop.
Toegezegd wordt dat nog inzicht zal worden gegeven welke onderdelen van de verkeersvisie
nu precies meegenomen worden.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
6) Voorstel inzake het beschikbaar stellen van krediet voor de aanschaf van een
personeel-materieelbus van de brandweer
Desgevraagd beantwoordt portefeuillehouder dhr. Ederveen enkele vragen over dit voorstel.
De portefeuillehouder legt ondermeer uit dat het budget ten onrechte niet is overgeheveld en
ten onrechte naar de algemene reserve is gegaan.
Geadviseerd wordt om het voorstel als HAMERSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
7) Bespreken van de startnotitie Masterplan Centrum
De input die vanuit de commissie aan het college B&W wordt meegegeven ten behoeve van
het opstellen van de concept raadsopdracht bestaat enerzijds uit algemene overwegingen ten
aanzien van de visie op de centrumontwikkeling en anderzijds – meer specifiek - uit
antwoorden op de in de startnotitie gestelde vragen van het college aan de raad.
Algemeen
- door fractie H&G wordt vastgesteld dat het Masterplan Centrum uit 2004 niet zo gek veel
heeft opgeleverd.
Van belang is dat het nieuwe Masterplan concrete actiepunten bevat, SMART geformuleerd,
dus tijdsplanning + budget concreet aangegeven;
- van belang is dat er een goede projectmatige opzet komt. Denk aan de aanbevelingen van
den Rkc;

- verschillende fracties wijzen op de economische omstandigheden. Er staan nu al heel veel
winkels leeg! Eigenlijk hebben we de tijd niet meer om eerst een afgewogen plan te maken.
Er moet nu iets gebeuren!
- het belang van goed centrummanagement wordt benadrukt;
- fractie VVD geeft aan dat er verband gelegd moet worden tussen de planfinanciering en de
bijdragen van ondernemers. In dit verband wordt de centrumontwikkeling Venray als
voorbeeld genoemd;
- fractie VVD wijst ook op de onderliggende vraag bij het opstellen van het Masterplan:
willen we een goed centrum voor de bezoekers? voor de ondernemers? Voor ..? Met andere
woorden: voor wie doen we wat;
- wat moet leidend zijn: de Structuurvisie of de Toekomstvisie?
Portefeuillehouder dhr. Bax zegt toe dat hij nog schriftelijk zal aangeven welk plan juridisch
leidend is;
- van belang is dat de inwoners en stakeholders nauw worden betrokken bij het opstellen van
het plan.
Tot zover de algemene overwegingen.
Daarnaast wordt ten aanzien van de gestelde vragen het volgende overwogen:
Thema Economie
- gezien de economische ontwikkelingen staan de winkels onder druk. Winkels in
aanloopstraten hebben als voordeel dat je a.h.w. het centrum ingetrokken wordt. Echter: het
aantal winkels staat al onder druk. Er zijn al te veel winkels. Om die reden winkels in
aanloopstraten ontmoedigen;
- liever ėėn goede winkelstraat dan een heleboel halve;
Thema Ruimte
- een betere routing is wenselijk. Verschillende fracties wijzen ondermeer op de noodzaak de
route: Kerverij – Leendeweg – Eindhovenseweg te verbeteren;
- mogelijk toe te voegen elementen: kiosk, meer groen, speeltuintje;
- de VVV meer naar het echte centrum;
- Wifi in het (hele) centrum;
- de kwaliteit van de westkant van de Markt moet beter: andere gevels, meer groen enz.
Thema Verkeer
- van belang zijn: genoeg bushaltes en meer parkeergelegenheid voor de fiets;
- sommige fracties wijzen erop dat het centrum zowel per fiets als per auto goed bereikbaar
moet zijn.
Fractie D66 benadrukt het belang van een goede bereikbaarheid per fiets.
Fractie PvdA vindt het verkeer nu te dominant. Heeft daarom kleine voorkeur voor een
compleet voetgangersgebied.
Fractie H&G benadrukt dat de auto een belangrijk vervoersmiddel is. Van belang is dat de
auto in de directe nabijheid van winkels kan worden geparkeerd;
- er moet een goede relatie gelegd worden tussen de plannen voor het centrum en het
verkeersbeleidsplan (mobiliteitsplan).
Thema Beleving&Uitstraling
- de voorkeur gaat uit naar functiemenging;

- mensen mogen zelf bepalen waar ze wonen. Wonen in het centrum is dus voor alle
bevolkingsgroepen, jong en oud. Bewoners van het centrum moeten zich natuurlijk wel goed
bewust zijn van de lusten en de lasten van wonen in het centrum;
- fractie H&G noemt Lommel als voorbeeld voor beleving&uitstraling.
Vanuit de fracties VL, H&G en VVD wordt aangegeven dat er ook nog schriftelijk input zal
worden gegeven voor de concept raadsopdracht.
8) Voorstel inzake Programmaplan N69
Er zijn bij de commissie een groot aantal vragen en opmerkingen over het voorstel. Er wordt
wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- fractie H&G heeft grote vraagtekens bij de gekozen opzet. Ze heeft een groot aantal vragen
ten aanzien van de volgende punten:
/ de kwaliteit en capaciteit binnen de organisatie;
/ de reeds aangegane verplichtingen c.q. gemaakte kosten;
/ de totaal te verwachten voorbereidingskosten;
- van belang is dat de raad “aan de voorkant” betrokken wordt bij te maken keuzes. De raad
moet niet te vaak in een ja of ja (slikken of stikken) situatie geplaatst worden. Teneinde dit te
voorkomen, moet het mandaat van het gebiedsakkoord niet te royaal door het college te
worden geïnterpreteerd. Van belang is dat de raad in alle fasen invloed uit kan oefenen;
- in vervolg op het vorige punt: de aansluitingen op de N69 zijn toch niet in het
gebiedsakkoord bepaald. Aangenomen wordt dat de raad daar nog een standpunt over in mag
nemen;
- de financiering. Vreemd dat er nu meer dan 6 ton voorbereidingskosten niet gedekt is. Ten
tijde van de instemming met het gebiedsakkoord (mei dit jaar) werd aangegeven dat de
budgetten voor de projecten N69 (inclusief voorbereiding) in de begroting zouden zijn
opgenomen;
- geldt voor het programmaplan niet ook de aankoopregeling diensten (dus de bij deze
regeling behorende aanbestedingsregels);
- was de gemeente Valkenswaard wel vertegenwoordigd bij de recent gehouden werkateliers?
- graag de werkgroep in Dommelen als volwaardige gesprekspartner behandelen.
Portefeuillehouder dhr. Wijnen benadrukt dat het rapport van de Rkc met aanbeveling voor
projectmatig werken uitgangspunt is geweest bij het opstellen van het Programmaplan. Verder
benadrukt hij dat bij dit soort project rekening gehouden moet worden met 12 %
voorbereidingskosten. Het thans voorliggende voorstel heeft betrekking op 3%
uitvoeringskosten.
Hij zegt toe dat het college alle (gedetailleerde) vragen van de fractie H&G schriftelijk zal
beantwoorden. Hij benadrukt in dit verband dat uitgangspunt van het college dat er
continuïteit moet zijn. Kennis mag niet verloren gaan. Het voorliggende programmaplan borgt
dat.
Tenslotte zegt hij nog schriftelijk informatie toe over:
+ de aanwezigheid van de gemeente bij de recente werkateliers;
+ nadere informatie omtrent het mandaat van het college. Voor welke zaken heeft het college
mandaat (in verband het mandaat van het gebiedsakkoord) en ten aanzien van welke zaken
wordt de raad geconsulteerd;
+ de voor het Programmaplan geldende aanbestedingsregels. Overigens benadrukt hij “de
bijzondere kwaliteiten” van dhr. Verlijsdonk;

Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
9) Rondvraag
Vanuit fractie D66 wordt aandacht gevraagd voor de doorstroming van het verkeer in verband
met de werkzaamheden (gelijktijdig!) bij de Waalreseweg en de Eindhovenseweg.
Vanuit de verschillende fracties wordt onderstreept dat de planning op zijn zachtst gezegd
ongelukkig is.

