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‘Weegbree’ en ‘Hoppenbrouwers’
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Het bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ biedt ruimte voor de ontwikkeling van 206 woningen, te weten 80
woningen in deelgebied Hoppenbrouwers en 126 in deelgebied Weegbree. In deelgebied Hoppenbrouwers
is tevens ruimte beoogd ten behoeve van een kantoorgebouw. Plan Dommelkwartier voorziet voorts in de
ontwikkeling van 40 hectare Dommeldal tot een ecologisch-landschappelijke parkzone. Daarbij is het
uitgangspunt ‘de juiste functie op de juiste plek’ gehanteerd. De Dommel krijgt daarbij optimale
bewegingsruimte in een terug te brengen landschap die leunt op hetgeen van oorsprong kenmerkend was
voor het Dommeldal. In de randzone grenzend aan ’t Gegraaf is ruimte beoogd ten behoeve van
volkstuinen, een hertenkampje en een aantal dierenweiden. Ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling
zal de Lijsterbeslaan direct op de Nieuwe Waalreseweg worden aangesloten.
Via het ontwikkelen van woningen en een kantoorgebouw worden gelden gegenereerd om zowel de
inrichting van het Dommeldal als de aanleg van de verkeersvoorziening ter hoogte van de Lijsterbeslaan te
bekostigen. Om het plan te realiseren dient de gemeente eigendommen binnen het plangebied aan te kopen
en te verkopen aan de projectontwikkelaars. Een deel van de ontwikkelkosten van het plan Dommelkwartier
worden middels de vast te stellen exploitatieplannen verhaald op de ontwikkelaar c.q. eigenaren in het
gebied.
Het woningbouwprogramma van plan Dommelkwartier is gevarieerd. Door te kiezen voor specifieke
woningtypen en keuzes te maken in de fasering van het plan, betreft plan Dommelkwartier een aanvulling
op de andere woningbouwplannen (waaronder project Lage Heide) binnen Valkenswaard.
Het ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen leiden, samen met enkele ambtshalve
wijzigingen, tot het voorstel om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Met het doel de beoogde beeldkwaliteit te borgen, is een plan opgesteld. Het ontwerp beeldkwaliteitplan
‘Dommelkwartier’ heeft tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen, wat één
zienswijze heeft opgeleverd en wat leidt tot het voorstel om het beeldkwaliteitplan gewijzigd vast te stellen.
Ten behoeve van het kostenverhaal zijn voor plan Dommelkwartier twee (ontwerp-)exploitatieplannen
opgesteld, welke tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage hebben gelegen. Ook ten
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aanzien van de exploitatieplannen zijn zienswijzen ingediend, welke hebben geleid tot het voorstel om de
exploitatieplannen gewijzigd vast te stellen. De vaststelling van de exploitatieplannen dient gelijktijdig met
de vaststelling van het bestemmingsplan plaats te vinden.
B.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde
‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier’;
2. Het bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ met nummer NL.IMRO.0858.BPdommelkwartier-ON04
conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
3. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde
‘Zienswijzennota exploitatieplan Weegbree en exploitatieplan Hoppenbrouwers’;
4. Het exploitatieplan ‘Weegbree’ en “Hoppenbrouwers” gewijzigd vast te stellen;
5. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform bijgevoegde
‘nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen ontwerp beeldkwaliteitplan
Dommelkwartier’;
6. Te bepalen dat plan Dommelkwartier onder de crisis- en herstelwet behandeld dient te worden;
7. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform bijgevoegde ‘
nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, beeldkwaliteitplan Dommelkwartier’;
8. Het beeldkwaliteitplan ‘ Dommelkwartier’ gewijzigd vast te stellen en de hierin benoemde criteria als
onderdeel van het gemeenschappelijke welstandbeleid vast te stellen.
C.

Inleiding

Plan ‘Dommelkwartier’ richt zich op de integrale ontwikkeling van het gebied tussen Dommelen en
Valkenswaard. Het plangebied kent een omvang van circa 50 hectare en wordt aan de noordkant begrensd
door (ongeveer) de gemeentegrens en aan de zuidkant door de Tienendreef.
Sinds 2008 werkt Latoures BV te Waalre aan de totstandkoming van plan Dommelkwartier. Op basis van de
intentieovereenkomst die door het college met de projectontwikkelaar werd gesloten, spant de gemeente
zich in om ten behoeve van de realisatie van Dommelkwartier te komen tot daarvoor benodigde plannen,
waaronder een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan en twee exploitatieplannen. Al deze planvormen
zijn zorgvuldig voorbereid en hebben de daarvoor verplichte inspraakmomenten doorlopen. Op een aantal
momenten gedurende het planproces is de raad geïnformeerd over het plan.
Er zijn zeker kritische geluiden, maar ook een breed draagvlak voor het plan. Onder andere Provincie
Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Natuurmonumenten, de Rabobank en wijkcommissie ’t Gegraaf
hebben zich positief uitgesproken over het plan. Nu ook de financiële en juridische risico’s voor de
gemeente zijn weggenomen, wordt u voorgesteld om het betreffende bestemmingsplan, het
beeldkwaliteitplan en de twee exploitatieplannen (gewijzigd) vast te stellen.
Reeds in de gemeentelijke structuurvisiePlus uit 2003 werden voor de locaties Hoppenbrouwers en
Weegbree mogelijkheden gezien voor woningbouwontwikkeling. De lagenbenadering wijst uit dat de
waarden in de locaties Hoppenbrouwers en Weegbree relatief laag zijn en dat daarmee een stedelijke
ontwikkeling van deze locaties afweegbaar is.
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In relatie tot een stedelijke ontwikkeling binnen Hoppenbrouwers en Weegbree is altijd aandacht gevraagd
voor de kwaliteiten in de groene omgeving van deze locaties. In de structuurvisiePlus werd gesproken over
de ontwikkeling van een Dommelpark. Dit park zou ruimte moeten bieden voor wonen en extensief
recreëren, uiteraard met oog voor de ecologische kwaliteiten van het Dommeldal.
De ambities van zowel de provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel als Natuurmonumenten richten
zich op de ecologische versterking van de beekdalen in Brabant. Met name in Zuid-Oost Brabant wordt de
landschappelijke structuur bepaald door de aanwezige beekdalen. In Valkenswaard manifesteert zich dat in
relatie tot maar liefst 3 beekdalen, te weten die van de Tongelreep, de Dommel en de Keersop. Door
aangrenzend aan deze beken gronden aan te wijzen waarvoor middelen beschikbaar komen t.b.v. aankoop
en natuurinrichting (zogenoemde EHS – Ecologische Hoofdstructuur) door de overheid, kunnen deze
groenblauwe aders worden versterkt. Voor de Dommel is dit ook gedaan. Echter, het deel van het
Dommeldal binnen wat nu plan Dommelkwartier heet, is nauwelijks EHS aangewezen. Dit houdt in dat er
geen overheidsmiddelen beschikbaar zijn om de gewenste natuurontwikkeling te realiseren. Deze
overheidsambitie dient derhalve op een andere wijze plaats te vinden, waarbij een economische drager
nodig is.
Bij de overgang naar het nieuwe provinciaal ruimtelijk beleid (Verordening ruimte) wordt de term
‘integratie stad-land’ geïntroduceerd. Een aantal gebieden, waaronder Dommelkwartier, hebben deze status
gekregen en op basis daarvan de mogelijkheid om een rode ontwikkeling (woningbouw) in combinatie met
een groene ontwikkeling (natuur, landschap) te realiseren. Voorwaarde daarbij is dat er een integrale visie
wordt opgesteld voor het ‘integratie stad-land’-gebied, waarin de te ontwikkelen thema’s optimaal ten
opzichte van elkaar en de reeds bestaande waarden en belangen tot uiting komen.
Structuurvisie (deel A)
In de vergadering van 2 juli heeft u de structuurvisie deel A vastgesteld. In de structuurvisie is
Dommelkwartier als één van de uitbreidingslocaties opgenomen, welke de komende 10 jaar tot
ontwikkeling gebracht wordt. De ontwikkeling van deze gebieden heeft veel voordelen. In de eerste plaats is
het behouden van een boven lokale functie die de gemeente Valkenswaard heeft voor veel voorzieningen
het van belang dat ze een voldoende groot verzorgingsgebied kent. Daarnaast kunnen in die gebieden juist
functies worden gerealiseerd die in het bestaand stedelijk gebied niet passen. Bovendien blijven daardoor de
kwaliteiten van het bestaand stedelijk gebied behouden.
Ten aanzien van Dommelkwartier zijn de volgende ambities geformuleerd:
- Versterking van de aanwezige natuurwaarden en waterberging in het Dommeldal;
- Elementen die bijdragen aan het versterken van de recreatieve mogelijkheden;
- Realisatie van grondgebonden woningen.
De integrale aanpak voor de ontwikkeling van plan Dommelkwartier dient voorop d te staan. Tevens dient
het te gaan om een stedelijke ontwikkeling die aansluit op de behoefte.
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D.

Wat willen we bereiken?

Via plan ‘Dommelkwartier’ worden de volgende doelen nagestreefd:
1. Het duurzaam inrichten en beheren van een gebied van circa 50 hectare. Binnen het gebied dient ruimte
gecreëerd te worden voor diverse functies en deze integraal ten opzichte van elkaar afwegen aan de
hand van de gedachte ‘juiste functie op de juiste plek’ één en ander conform de uitgangspunten van
integratie stad-land;
2. Het realiseren van een gevarieerd woningbouwprogramma, die tegemoet komt aan de behoefte op basis
van het gemeentelijk woningbouwprogramma en welke niet concurreert met plan Lage Heide. Dit
laatste betreft een expliciete afspraak binnen het coalitieakkoord;
3. Het creëren van een verbijzondering op de hoek Lijsterbeslaan/Waterlaat, zowel qua bebouwing als qua
functie. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de Rabobank Valkenswaard-Waalre van een geschikte
vestigingslocatie te voorzien.
4. De beoogde bebouwing wordt voorzien van een hoogwaardige beeldkwaliteit;
5. Het creëren van een verkeersveilige situatie. Het realiseren van voldoende parkeerplaatsen en daarbij
tevens de parkeerdruk met betrekking tot speeltuin Geenhoven verlagen;
6. Het ontwikkelen van een landschapspark tussen Valkenswaard en Dommelen welke als uitloopgebied
voor de omwonenden fungeert. Binnen het park is sprake van ontwikkeling van natuur- en landschap,
recreatie en cultuurhistorie. Concrete ambitie betreft het realiseren van (een deel van) het Dommelpad;
7. Het uitplaatsen van intensieve functies zoals dierenweiden, volkstuinen en bijbehorende gebouwde
voorzieningen uit de kern van het Dommeldal. Tegelijkertijd het creëren van mogelijkheden om deze
functies opnieuw en duurzaam te huisvesten op plekken waar ze goed bereikbaar zijn voor omwonenden
en waar ze geen onevenredige schade aanrichten aan de huidige en de te ontwikkelen natuur- en
landschapswaarden;
8. Het plan wordt verankerd in zowel bestemmingsplan als beeldkwaliteitplan die de daarvoor benodigde
procedures hebben doorlopen. Daarbij wordt aan eenieder de gelegenheid geboden om kennis te nemen
van de plannen en om desgewenst te reageren. De reacties op het plan worden zorgvuldig meegewogen
bij het verbeteren van de plandocumenten. Alle reacties worden voorzien van een antwoord.
9. Het behalen van een positief resultaat in de bouwgrondexploitatie en het maximaal verhalen van de
planontwikkelingskosten. Ten behoeve van het kostenverhaal wordt een exploitatieplan opgesteld,
zomogelijk ook een anterieure exploitatieovereenkomst.
E.

Wat gaan we er voor doen?

1. Integrale ‘stad-land’ aanpak
De ambitie om te komen tot een ontwikkeling van het totale gebied Dommelkwartier, is onderkend door de
provincie Noord-Brabant door het plangebied in de Verordening ruimte als ‘integratie stad-land’ op te
nemen. Deze status geeft de gemeente de ruimte om de ontwikkeling van rode functies (wonen, lichte
bedrijvigheid) te overwegen mits dit gepaard gaat met een evenredige investering in de
kwaliteitsverbetering van het landschap.
De ontwikkelaar Latoures BV heeft zich in het verleden aan deze integrale uitgangspunten gecommiteerd
door het opstellen van een gebiedsvisie en het sluiten van een intentieovereenkomst. Op basis daarvan is een
plan opgesteld welke uitgaat van het principe ‘juiste functie op de juiste plek. Daarbij is de Dommel en haar
oeverzones als belangrijkste uitgangspunt genomen. Deze dient zoveel mogelijk met rust gelaten te worden
4
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en daar waar mogelijk dienen de ecologische waarden te worden versterkt. Dit houdt in dat alle niet natuurof landschappelijk gelieerde functies in het Dommeldal moeten verhuizen naar plekken waar ze minder
nadelige effecten op het Dommeldal hebben. Naarmate de afstand tot de Dommel groter en die tot aan de
bebouwde kernen van zowel Valkenswaard als Dommelen kleiner wordt, is er ruimte voor meer intensieve
functies. Aan de Dommelen-kant, met name gelet de toch al korte afstand van het huidige stedelijk gebied
tot aan de Dommel, beperkt zich dat tot enkele dierenweiden. Aan de kant van Valkenswaard zal ruimte
worden geboden aan dierenweiden, een hertenkampje, volkstuinen. Voorbij de denkbeeldige lijn
Kornoeljelaan is ruimte voor de meeste intensieve functies (wonen, kantoorlocatie en verkeer) in de
deelgebieden Weegbree en Hoppenbrouwers.
Door de meest intensieve functies (woningen, kantoor, infrastructuur, volkstuinen, dierenweiden) te
projecteren tegen het reeds bestaande stedelijk gebied van Valkenswaard (’t Gegraaf), ontstaat er meer
ruimte voor natuur, landschap en extensieve recreatie rondom de Dommel. Het plan voorziet in een
geleidelijke overgang van het stedelijk gebied naar het Dommeldal en zorgt daarmee voor een zachtere
stedenbouwkundige afronding van ’t Gegraaf. Door aan de rand van het stedelijk gebied een stedelijke
randzone te realiseren, waarin ruimte wordt geboden aan wandelen, fietsen, volkstuinieren en houden van
dieren, ontstaat er een toegankelijk dorpspark. Dichter naar de Dommel toe wordt de toegankelijkheid
extensiever, zodat er optimale ecologische ruimte ontstaat voor de aan het beekdal gerelateerde flora en
fauna.
Beheer en onderhoud van het gehele gebied is een belangrijk aspect om te realiseren kwaliteit ook voor de
toekomst te garanderen. Voor het te ontwikkelen stedelijk gebied zal door de gemeente gericht onderhoud
worden gepleegd. Voor het groene gebied (Dommeldal) worden momenteel afspraken gemaakt met
Vereniging Natuurmonumenten. De Vereniging is bereid om middelen vrij te maken om het gebied, op
basis van erfpacht, te gaan beheren.
In het bestemmingsplan Dommelkwartier is vastgelegd wat er op welke deellocaties ontwikkeld mag
worden en in welke omvang dat kan geschieden. In het beeldkwaliteitplan zijn de criteria opgenomen voor
de architectonische uitwerking van de gebouwen en de openbare ruimte. In het bestemmingsplan is ook
aangegeven welke deelgebieden beschermd worden en om welke redenen ze deze bescherming verdienen
(natuur, cultuurhistorie, archeologie, water). Voor een nader beeld van wat het bestemmingsplan inhoud,
wordt verwezen naar bijgesloten bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.
2. Aanvullend en gevarieerd woningbouwprogramma
Verdeeld over 2 deelgebieden is binnen het plan de realisatie van 206 woningen beoogd. In de locatie
Weegbree zijn 126 woningen geprojecteerd. Deellocatie Hoppenbrouwers biedt ruimte voor 80 woningen.
Voor beide deelgebieden is een woningbouwprogramma geformuleerd:
- die tegemoet komt aan de behoefte die is geanalyseerd in een woningbehoefteonderzoek en vertaald in
het gemeentelijk woningbouwprogramma 2010-2020. Hieruit blijkt een grote behoefte aan
o grondgebonden nultreden woningen (zowel huur als koop)
o goedkope eengezinswoninghen, onder andere voor starters (zowel koop als huur)
- die niet concurrerend is met project Lage Heide
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o
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Lage Heide voorziet beperkt in grondgebonden nultreden woningen;
Het eerdere programma voor Dommelkwartier is aangepast om buiten de concurrentie met Lage
Heide te blijven. Zo is de verkaveling van deelgebied Hoppenbrouwers deels naar aanleiding
hiervan aangepast;
Ook qua woningbouwfasering is rekening gehouden met Lage Heide. Circa 1/3 van het totale
woningbouwprogramma voor Dommelkwartier is ná realisatie van Lage Heide gepland (20182019).

Mede op basis van de afstemming met project Lage Heide is voor Dommelkwartier gekozen voor het
volgende woningbouwprogramma en fasering:
Hoppenbrouwers:
- geheel te realiseren in fase 1 zijnde 2014-2015;
- Op een enkele woning na, is er geen sprake van concurrentie met Lage Heide;
- 12 goedkope koopwoningen (rijwoningen);
- 12 vrije sector koop (hoekwoningen);
- 24 patio vrije sector koop (nultreden);
- 14 patio’s vrije sector huur (nultreden);
- 9 vrije sector huur (vergeten doelgroep);
- 4 halfvrijstaand vrije sector koop;
- 3 vrijstaand vrije sector koop;
- 2 vrije kavels, zelfrealisatie
Totaal: 80 woningen
Weegbree:
- Deel te realiseren in fase 1 zijnde 2014-2015;
- Op een enkele woning na, is er geen sprake van concurrentie met Lage Heide;
- 45 sociale huur (Woningbelang);
- 10 nultreden woningen vrije sector koop;
- 8 twee-onder-één kap, aanééngeschakeld, koop
- 3vrijstaand geschakeld, koop
- 2 vrije kavels, koop
Totaal: 68 woningen
-

Deel te realiseren in fase 2 zijnde 2018-2019;
18 nultreden woningen, vrije sector koop;
8 twee-onder-één kapwoningen, koop;
18 vrijstaand geschakeld koop;
14 vrije kavels
Totaal: 58 woningen

Voor een nadere analyse van het woningbouwprogramma, wordt verwezen naar bijlage 1
3. Verbijzondering hoek Lijsterbeslaan-Nieuwe Waalreseweg
6
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Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is de hoek Lijsterbeslaan-Nieuwe Waalreseweg interessant om een
verbijzondering te realiseren. Door te kiezen voor een qua omvang afwijkend gebouw krijgt zowel de
kruising als woongebied Hoppenbrouwers een extra accent. Op meerdere plekken langs de nieuwe
Waalreseweg zijn dergelijke verbijzonderingen aanwezig, waarbij het doorgaans gaat om niet-woonfuncties.
In het bestemmingsplan Dommelkwartier wordt ruimte geboden voor de bouw van een kantoorgebouw. De
hoogte van het gebouw is gerelateerd aan de bouwhoogte van de woningen aan de Lijsterbeslaan, deze
kennen 3 bouwlagen. De regionale Rabobank is kandidaat om het te realiseren kantoorgebouw in gebruik te
nemen. Hiermee wordt de lang gekoesterde wens van de Rabobank realiteit: een regionaal logisch gelegen
gebouw om de zakelijke markt te bedienen.
De infrastructuur rondom de kantoorlocatie zal worden aangepast op de nieuwe situatie. Op de
kantoorlocatie zullen voldoende parkeervoorzieningen worden gecreëerd.
4. Hoogwaardige beeldkwaliteit
Om de beoogde (hoogwaardige) beeldkwaliteit te realiseren, is een beeldkwaliteitplan Dommelkwartier
opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan biedt richtlijnen voor het ontwerpen van de nieuwe bebouwing alsmede
ten behoeve van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitplan heeft, evenals het bestemmingsplan, ter inzage
gelegen. Naar aanleiding van één ingekomen zienswijze is dit plan aangepast. Door het beeldkwaliteitplan
vast te stellen en het als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota te beschouwen, kan deze als
toetsingskader voor ingediende omgevingsvergunningen worden ingezet.
5. Verkeer
Binnen plan Dommelkwartier is veel aandacht besteed aan de verkeersontsluiting van de nieuwe
woonwijkjes. De inrichting van de aan te leggen infrastructuur geschiedt op basis van het principe
‘duurzaam veilig’. Voor het parkeren zijn de gemeentelijke normeringen gehanteerd om tot een acceptabel
parkeerplan te komen.
Ter hoogte van Weegbree volstaat de bestaande weg- en ontsluitingstructuur. Ter hoogte van de locatie
Hoppenbrouwers vraagt met name de hoek Lijsterbeslaan-Nieuwe Waalreseweg om een oplossing. De druk
op deze kruising is reeds hoog en wordt, na realisatie van Hoppenbrouwers inclusief een kantoorgebouw, té
hoog. Door een directe aansluiting van de Lijsterbeslaan op de Nieuwe Waalreseweg, via een
verkeerregelinstallatie (VRI) te realiseren kan deze druk worden beperkt en zelfs worden verkleind. In het
bestemmingsplan is voldoende ruimte gereserveerd om een verkeersoplossing aan te brengen.
Gedurende het planproces zijn meerdere verkeersoplossingen belicht, waaronder de aanleg van een rotonde.
In overleg met onder andere wijkcommissie ’t Gegraaf gaat de voorkeur uit naar een VRI-oplossing,
aangezien dit veiliger is voor langzaam verkeer. Daarnaast is een VRI minder ingrijpend en (mede)
daardoor minder kostbaar. Daar waar de kosten van een rotonde op kunnen lopen naar € 750.000, zal een
VRI naar verwachting circa € 150.000 kosten. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten van de
woningbouwontwikkeling in Hoppenbrouwers. Deze financiële relatie wordt vastgelegd in de
exploitatieplannen Hoppenbrouwers en Weegbree door de kosten te verdisconteren in de
exploitatiebijdrage.
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Voor beide woonwijkjes, alsmede de kantoorvoorziening, is op basis van de gemeentelijke
parkeerverordening een parkeerbalans opgesteld. Er wordt voorzien in voldoende parkeervoorzieningen. In
deelgebied Hoppenbrouwers is voorts een grotere parkeervoorziening beoogd, die een deel van de
parkeerdruk met betrekking tot speeltuin Geenhoven kan opvangen.
Ten behoeve van een goede ontsluiting van de beoogde kantoorvoorziening zal het straatje de Waterlaat
worden opgewaardeerd.
6. Inrichtingsplan Dommeldal
De Dommel betreft één van de belangrijkste beken van Brabant. Hoewel ze op vele plekken het landschap
bepaalt, ligt ze tussen Dommelen en Valkenswaard voor een groot deel verscholen. De druk op de Dommel
is groot vanwege de relatief intensieve gebruiksvormen die regelmatig tot aan de Dommel reiken. De
aanwezige ecologische waarden in het gebied zijn niet hoog (zie onderzoek bureau Waardenburg uit 2009),
maar zijn door een aantal gerichte ingrepen naar een respectabel niveau te brengen.
Om tot een verantwoord integraal inrichtingsplan voor het Dommeldal te komen, is een plan opgesteld op
basis waarvan alle in het gebied te ontwikkelen aspecten optimaal tot hun recht zullen/kunnen komen (zie
bijlage: ‘een dynamisch Dommeldal’). Het beschermen alsmede versterken van de Dommel en het
bijbehorende beekdallandschap vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Door de meer intensieve
functies (volkstuinen, dierenweiden, speelvoorzieningen, wandelpaden e.d.) zo dicht mogelijk tegen het
bestaande stedelijk gebied te projecteren, ontstaat voor de Dommel de beoogde optimale
‘bewegingsruimte’. Om dit duurzame eindbeeld te bereiken, dienen de intensievere functies, die nu
verspreid in het gebied aanwezig zijn, te worden verplaatst en met name aan de Kornoeljelaan te worden
geclusterd. De ruimte die hierdoor in het beekdal (tot tegen de Dommel aan) vrijkomt, zal worden ingezet
voor natuur- en landschapsontwikkeling.
Het eindbeeld betreft een authentiek beekdallandschap waarin houtwallen worden afgewisseld met
hooilanden, solitaire bomen en boomgroepen. Inmiddels is, als gevolg van de aanleg van de riolering
parallel aan de Kornoeljelaan, reeds een aanzet gemaakt met de beoogde gedaanteverandering van het
gebied. Door de dichte begroeiing aan de Kornoeljelaan te doorbreken, ontstaan waardevolle zichtrelaties
met het Dommeldalgebied. De relatie tussen de Dommel en de naastgelegen woonwijk ’t Gegraaf wordt
hiermee versterkt.
Niet alleen de visuele/gevoelsmatige toegankelijkheid wordt vergroot, ook de fysieke
toegangsmogelijkheden zullen worden verruimd. Door de aanleg van recreatieve wandel- en struinpaden
kan het Dommeldalgebied meer als landschapspark worden benut. Zeker de direct omwonenden zullen het
park meer kunnen benutten voor een ‘ommetje’. Ook de mogelijkheden voor extensieve recreatie in relatie
tot de zowel noordelijker als zuidelijker gelegen Dommeldalgebieden, bieden kansen voor o.a. de aanleg
van het Dommelpad (die uiteindelijk van België tot aan Den Bosch moet gaan lopen).
De kosten, die benodigd zijn om te komen tot het geschetste eindbeeld, worden geraamd op circa €850.000.
Deze kosten worden gedekt door het realiseren van de woningen in Hoppenbrouwers en Weegbree. Deze
financiële relatie wordt gelegd in de vast te stellen exploitatieplannen Hoppenbrouwers en Weegbree door
onderhavige kosten te verdisconteren in de exploitatiebijdrage.
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De volgende concrete maatregelen zijn in het Dommeldal o.a. beoogd:
- waterpoelen met moerasachtige overgang (ca. 5.500 m3)
- Ontgraven natuurvriendelijke oever (ca. 200 m1)
- Aanbrengen wandelpaden (ca. 1.430m1)
- boomgroepen ( ca. 2.500 m2)
- houtwal/ houtsingel (ca. 450 m1)
- struweelhaag (ca. 1.020 m1)
- struweelrand (ca. 750 m1)
- elzensingels (ca. 800 m1)
- rivier- en beekbegeleidend bos (ca. 9.500 m2)
7. Uitplaatsen van intensieve functies uit het Dommeldal
Om de Dommel optimale bewegingsruimte te bieden, dienen de vele intensieve(re) gebruiken uit het gebied
te worden verwijderd. De vele dierenweiden (inclusief hekwerken en grotere en kleinere opstallen) zullen
worden uitgeplaatst. In het plan worden alternatieve locaties geboden voor de uit te plaatsen functies. Deze
locaties bevinden zich vooral aan Valkenswaardse kant, direct grenzend aan de bestaande bebouwing
(Kornoeljelaan) en grenzend aan de nieuw bebouwing in de deelgebieden Hoppenbrouwers en Weegbree.
Op basis van een uitgebreide inventarisatie onder de huidige gebruikers van de betreffende dierenweiden is
ruimte gereserveerd in het nieuwe bestemmingsplan. Uitgangspunt daarbij is dat alle huidige gebruikers in
de nieuwe situatie opnieuw grond kunnen pachten van de gemeente ten behoeve van een dierenweide.
Hetzelfde principe is gehanteerd met betrekking tot de volkstuinen. Deze volkstuinen blijven overigens
geconcentreerd aan de Kornoeljelaan bestaan. Wel zal op basis van plan Dommelkwartier het
volkstuinencomplex opnieuw worden ingericht. Daarbij zal het complex een meer homogeen karakter
krijgen door o.a. voorschriften op te nemen voor de maximaal toegestane hoeveelheid bebouwing, de
locaties van deze bebouwing te bepalen en richting te geven in het materiaalgebruik (beeldkwaliteitplan).
8. opstellen noodzakelijke planvormen en bijbehorende procedures.
Ten behoeve van plan Dommelkwartier zijn een aantal planvormen opgesteld, te weten:
- (ontwerp)bestemmingsplan Dommelkwartier;
- (ontwerp) beeldkwaliteitplan Dommelkwartier;
- (ontwerp) exploitatieplan Weegbree
- (ontwerp) exploitatieplan Hoppenbrouwers
In het bestemmingsplan is het ruimtelijk kader voor Dommelkwartier geformuleerd. Op basis van de
opgestelde planregels, in combinatie met de verbeelding, is aangegeven hoe de gronden binnen
Dommelkwartier mogen worden gebruikt, of deze bebouwd mogen worden en zo ja, wat er gebouwd mogen
worden. In de plantoelichting behorende bij het bestemmingsplan is uitgelegd hoe het plan is opgebouwd.
Tevens is gemotiveerd hoe plan Dommelkwartier past binnen zowel het ruimtelijk beleid (Verordening
ruimte, structuurvisie Valkenswaard) als beleid en –wetgeving ten aanzien van milieuaspecten (bodem,
water, archeologie, geur, geluid enz). Aan alle vereisten op basis van wet- en regelgeving wordt voldaan.
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In het kader van de Wro dient gelijktijdig met het bestemmingsplan ook een exploitatieplan (en/of
anterieure overeenkomst) vastgesteld te worden zodat de projectkosten verhaald kunnen worden. Op basis
van de Wro dient het verhaal van kosten immers verzekerd te zijn.
Met betrekking tot plan Dommelkwartier zijn er 2 exploitatieplannen opgesteld, te weten één voor
deelgebied Weegbree en één voor deelgebied Hoppenbrouwers. De exploitatieplannen zijn onlosmakelijk
verbonden met het bestemmingsplan, op het moment dat het bestemmingsplan wijzigt, moeten ook de
exploitatieplannen worden gewijzigd.
Daarnaast moeten de exploitatieplannen, na het onherroepelijk worden ervan, minimaal eenmaal per jaar
worden geactualiseerd. In de actualisatie worden tussentijdse wijzigingen van de uitgangspunten van de
exploitatieplannen meegenomen. Actualisatie van de exploitatieplannen is een verantwoordelijkheid van het
college en de gemeenteraad.
Bovengenoemde planvormen hebben in het kader van de procedure ingevolge artikel 3.8 Wro vanaf 24 mei
tot en met 4 juli 2012 ter inzage gelegen. In deze periode is ook een inloopavond georganiseerd, waarbij de
plannen nader zijn gepresenteerd. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn er:
a. 57 zienswijzen binnengekomen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan (waarvan er 45 identiek
zijn aan elkaar, er zijn dus 13 unieke reacties ingediend);
b. 3 zienswijzen binnengekomen ten opzichte van de exploitatieplannen;
c. 1 zienswijze is binnengekomen ten opzichte van het ontwerp beeldkwaliteitplan.
In de bijlage treft u de concept-beantwoording van deze zienswijzen aan in:
1. Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier;
2. Zienswijzennota ontwerp beeldkwaliteitplan Dommelkwartier;
3. Zienswijzennota ontwerp-exploitatieplannen ‘Weegbree’ en ‘Hoppenbrouwers’.
Een (gering) aantal zienswijzen leidt tot aanpassingen/aanvullingen van het bestemmingsplan. In de
bijgevoegde ‘staat van wijzigingen’ is expliciet aangegeven welke aanpassingen ten aanzien van het
ontwerpbestemmingsplan zullen worden doorgevoerd op moment dat uw raad instemt met de
beantwoording van de zienswijzen.
Gelet op het voornoemde stellen wij u voor het bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’, beeldkwaliteitplan
‘Dommelkwartier’ en de exploitatieplannen ‘Hoppenbrouwers’ en ‘Weggebree’ gewijzigd vast te stellen.
8. Behalen positief resultaat, verzekeren kostenverhaal
Door het vaststellen van de exploitatieplannen ‘Weegbree’ en ‘Hoppenbrouwers’ zijn alle verhaalbare
kosten (onder andere plankosten, aanleg openbare ruimte, verkeersvoorzieningen en natuurontwikkeling, zie
daarvoor de exploitatieplannen) voor het bestemmingsplan Dommelkwartier verzekerd.
Het exploitatieplan Hoppenbrouwers sluit met een positief resultaat van € 1.447.251 op einddatum 1 januari
2017. Het exploitatieplan Weegbree sluit met een positief resultaat van € 4.404.934 op einddatum 1 januari
2021.
Naast het opstellen van de exploitatieplannen, zijn er ook anterieure exploitatieovereenkomsten gesloten
met de ontwikkelaar. In deze overeenkomsten zijn expliciete afspraken gemaakt over de wijze waarop en de
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voorwaarden op basis waarvan het plan gerealiseerd moet worden. Ook de kosten zijn in deze
overeenkomsten geregeld. Deze anterieure overeenkomsten liggen voor u ter inzage in de raadsleeskamer.
De anterieure overeenkomst kan aanleiding zijn om bij vaststelling van het bestemmingsplan te besluiten
om geen exploitatieplan(nen) vast te stellen, omdat de kosten in de overeenkomst verzekerd zijn. Toch
willen wij in dit geval adviseren om de exploitatieplannen Weegbree en Hoppenbrouwers door de raad te
laten vaststellen en wel om de navolgende redenen:
1. in het voorliggende plan heeft ook de gemeente grondpositie, deze kan zonder medewerking van de
andere eigenaar c.q. ontwikkelaar niet of moeilijk worden ontwikkeld;
2. enkele particulier eigenaren hebben hun eigendom verkocht aan de ontwikkelaar voor het
vaststellen van het bestemmingsplan. Op het moment dat de koopovereenkomst wordt ontbonden na
het vaststellen van het bestemmingsplan hebben de huidige particulier eigenaren een directe
bouwtitel zonder dat zij hiervoor kosten hoeven te betalen aan de gemeente. Tot aan de definitieve
verkoop van de particulier eigenaar zijn de kosten niet verzekerd en kan het bestemmingsplan
zonder vaststelling van een exploitatieplan niet door de raad worden vastgesteld.
2. op het moment dat de huidige projectontwikkelaar haar verplichtingen conform de anterieure
overeenkomst niet kan of wil nakomen, hebben wij een instrument om alle kosten te verhalen bij
een andere ontwikkelaar zonder nader te hoeven onderhandelen over de exploitatiebijdrage.
De ingekomen zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen geven op een aantal onderdelen reden tot
aanpassing van de exploitatieplannen ‘Weegbree’ en ‘Hoppenbrouwers’. Gelet op het voornoemde
verzoeken wij u de exploitatieplannen gelijktijdig met het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Planschadeovereenkomst
Gelijktijdig met de anterieure exploitatie overeenkomsten is er ook een planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten met de projectontwikkelaars. Op grond van deze overeenkomst kunnen alle kosten die voortvloeien
uit verzoeken om planschade op de projectontwikkelaars worden verhaald. De overeenkomst ligt voor u ter
inzage in de raadsleeskamer. De overeenkomst is in juli en augustus 2012 door de betrokken partijen
ondertekend.
Koopovereenkomst
Gelijktijdig met het afsluiten van de anterieure exploitatie overeenkomst zijn er ook koopovereenkomsten
gesloten met de projectontwikkelaars voor het aankopen van de gronden voor het aanleggen van het
toekomstig openbaar gebied van de projectontwikkelaar en het verkopen van bouwrijpe grond aan de
projectontwikkelaar. Voor de beide deelgebieden zijn afzonderlijke koopovereenkomsten gesloten. Deze
liggen voor u ter inzage in de raadsleeskamer.
F.

Financiën

Door het vaststellen van de exploitatieplannen ‘Weegbree’ en ‘Hoppenbrouwers’ zijn alle verhaalbare
kosten voor het bestemmingsplan Dommelkwartier verzekerd.
Het exploitatieplan Hoppenbrouwers sluit met een positief resultaat van € 1.447.251 op einddatum 1 januari
2017. Het exploitatieplan Weegbree sluit met een positief resultaat van € 4.404.934 op einddatum 1 januari
2021.
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Uitbreiding c.q. onderhoud nieuw aan te leggen openbare ruimte.
Na de afronding van de twee deelgebieden Hoppenbrouwers ( 1 januari 2017) en Weegbree ( 1 januari
2021) worden de deelgebieden overgedragen aan het team BOR. Vanaf dit moment moet er rekening
gehouden worden met aanpassing van de onderhoudskosten om het nieuw aangelegde openbaar gebied
jaarlijks te onderhouden. De onderhoudsbegrotingen 2017 en 2021 zullen te zijner tijd hierop moeten
worden aangepast. Indien het openbaar gebied vroeger of later wordt overgedragen aan het team BOR
moeten de begrotingen eerder of later worden aangepast.
Ook de aanleg van de natuur in het Dommeldal heeft gevolgen voor de onderhoudsbegrotingen van het team
BOR. Omdat de natuur gefaseerd wordt aangelegd, de fasering is afhankelijk van de realisatie van de
woningbouw is nu nog niet aan te geven vanaf welk begrotingsjaar het onderhoudsbudget voor het beheer
en in stand houden van de natuur moeten worden doorberekend.
Daarnaast zijn wij nog aan het onderhandelen met Natuurmonumenten over het al dan niet in erfpacht
overnemen van de natuurgronden, inclusief de bijbehorende onderhoudsmaatregelen.
Omtrent de onderhandelingen met Natuurmonumenten zullen wij u tussentijds informeren.
Tegenover de extra uitgaven staan ook extra inkomsten, namelijk de uitkering vanuit het gemeentefonds zal
groter worden, doordat het aantal woningen stijgt. Daarnaast krijgen we meer inkomsten uit de WOZ.
We hebben op dit moment niet exact in beeld, wat de verhouding is tussen de inkomsten en uitgaven.
G. Vervolgstappen

-

-

-

bij vaststelling van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan en de exploitatieplannen door de
gemeenteraad, reclamanten hiervan op de hoogte brengen en de vaststelling bekendmaken in de
Staatscourant, de Kempener Koerier en op internet;
Alvorens het vastgestelde bestemmingsplan ter visie te kunnen leggen in het kader van de
beroepsprocedure bij Raad van State dient, dient de provincie Noord-Brabant expliciet gevraagd te
worden of zij akkoord gaat met de ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigde
planonderdelen. De vaststelling van het bestemmingsplan dient 6 weken na het genomen besluit bekend
te worden gemaakt;
Het vastgestelde bestemmingsplan, inclusief de vastgestelde exploitatieplannen, liggen vervolgens 6
weken ter inzage in het kader van de beroepsprocedure;
Na de beroepstermijn, en bij ingediende beroepsschriften, dient Raad van State binnen een half jaar (op
basis van crisis- en herstelwet) een uitspraak te doen over deze beroepschriften;
Op basis van bovenstaande planning kan er uiterlijk in de zomer van 2013 sprake zijn van een
onherroepelijk bestemmingsplan (en exploitatieplannen);
Ten aanzien van het beeldkwaliteitplan geldt dat deze na vaststelling integraal onderdeel uitmaakt van
het gemeentelijk welstandbeleid. Er staat geen beroep open tegen een dergelijke planvorm.

H. Communicatie

Over plan Dommelkwartier en intensief en breed gecommuniceerd. Zowel met overheidsinstanties
(provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, SRE, Gemeente Waalre) als (belangen)organisaties
(Natuurmonumenten, Wijkcommissie ’t Gegraaf, Bewust Ongerust, Rabobank, Woningbelang) als burgers
is gesproken (omwonenden, gebruikers dierenweiden en volkstuinen). Dit is gedaan via zowel
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informatieavonden, presentaties als via 1-op-1 gesprekken. Ook is inspraak en vooroverleg gevoerd en is
eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.
I.

Bijlage(n)

1. Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide
J.

Ter inzage liggende stukken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ontwerpbestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ (digitaal op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl)
bijlagenboek (behorende bij bestemmingsplan Dommelkwartier)
kopie ingekomen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan
zienswijzennota bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’
Staat van wijzigingen bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’
ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Dommelkwartier’ (digitaal op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl)
kopie ingekomen zienswijze tegen het ontwerp beeldkwaliteitplan
zienswijzennota beeldkwaliteitplan ‘Dommelkwartier’
inrichtingsplan ‘een dynamisch Dommeldal’
ontwerpexploitatieplannen ‘Weegbree’ en ‘Hoppenbrouwers’ (digitaal op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl)
kopie ingekomen zienswijzen tegen de exploitatieplannen
zienswijzennota exploitatieplannen ‘Hoppenbrouwers’ en ‘Weegbree’
besluit tot vaststellen bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ en exploitatieplannen ‘Weegbree’ en
‘Hoppenbrouwers’
ontwerp Programma van eisen Openbare Ruimte
kopie anterieure exploitatieovereenkomst Hoppenbrouwers en Weegbree
kopie planschadeverhaalsovereenkomst Dommelkwartier

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 d.d. 9 oktober 2012, nummer
12b&w00635;
Gelet op artikel 3.8 van de wro;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 15 november 2012;
BESLUIT
1. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde
‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier’;
2. Het bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ met nummer NL.IMRO.0858.BPdommelkwartier-ON04
conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
3. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform bijgevoegde ‘
nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen beeldkwaliteitplan Dommelkwartier’;
4. Het beeldkwaliteitplan ‘ Dommelkwartier’ gewijzigd vast te stellen en de hierin benoemde criteria als
onderdeel van het gemeenschappelijke welstandbeleid vast te stellen.
5. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde
‘Zienswijzennota exploitatieplan Weegbree en exploitatieplan Hoppenbrouwers’;
6. Het exploitatieplan ‘Weegbree’ en “Hoppenbrouwers” gewijzigd vast te stellen;
7. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform bijgevoegde
‘nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen ontwerp beeldkwaliteitplan
Dommelkwartier’;
8. Te bepalen dat plan Dommelkwartier onder de crisis- en herstelwet behandeld dient te worden;
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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