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Vaststellen bestemmingsplan Braken-Bunders.
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A.

Samenvatting

Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is de verplichting gekomen dat op 1 juli 2013 bestemmingsplannen
niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. In dit kader is begonnen met de actualisatie van het bestemmingsplan
‘Braken-Bunders’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken, van 23 augustus 2012 tot en
met 3 oktober 2012, ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn vier zienswijzen ontvangen. Deze
zienswijzen leiden voor een deel tot aanpassing van het plan. Ook zijn er ambtelijke wijzigingen. Daarom
wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ gewijzigd vast te stellen.

B.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de bijgaande notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Braken-Bunders’;
2. overeenkomstig de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Braken-Bunders’ de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels gegrond en
deels ongegrond te verklaren;
3. het bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het
digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01 gewijzigd vast te
stellen, waarbij de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
Verbeelding
1. Leenderweg 67: de bestemming van dit perceel wordt gewijzigd van ‘Dienstverlening’ naar
‘Detailhandel’.
2. Brakenstraat 11: de bouwhoogte wordt aangepast naar 11 meter, de diepte van het bouwblok
wordt vergroot naar 15 meter, en ter hoogte van de noordelijke perceelsgrens wordt de strook
met de bestemming ‘Tuin’ verbreed naar 7 meter.
3. Brakenstraat 6 t/m 8: de bestemming van dit perceel wordt gewijzigd van ‘Detailhandel’ naar
‘Wonen’, met de aanduiding ‘detailhandel’. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 2.
4. Brakenstraat 14: de bestemming ‘Tuin’ wordt aan de zuidzijde getekend tot op 1,5 meter achter
de voorzijde van het bouwvlak van de bestemming ‘Wonen’.
5. Parallelweg Noord 6: aan de zuidelijke perceelsgrens wordt een strook van 3 meter ‘Tuin’
toegevoegd.
6. Leenderweg 55: het bouwvlak wordt aan de voorzijde verruimd tot aan de zuidelijke
perceelsgrens.
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7. Leenderweg 71: de aanduiding (cw) cultuurhistorische waarden wordt van het perceel
verwijderd.
8. Perceel achter Leenderweg 77: de aanduiding (p) parkeerterrein wordt van het perceel
verwijderd.
9. Hoge Braken 1 t/m 15: het maximum aantal wooneenheden wordt verwijderd.
10. Voor de volgende locaties wordt het maximum aantal wooneenheden gewijzigd naar:
- Van Hoornestraat 13 t/m 23: 6 woningen
- Vijverdwarsstraat 10 t/m 24: 8 woningen
- Van der Clusenstraat 1 t/m 9: 5 woningen
- Repelaerstraat 5 en 7: 2 woningen
- Repelaerstraat 17 en 19: 2 woningen
Regels
11. Artikel 2.11 wordt verwijderd.
12. Aan artikel 10.2.1 wordt aangepast:
- de tekst ‘Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:’ wordt
toegevoegd;
- 10.2.1 lid d wordt verwijderd.
13. Aan artikel 10.2 wordt artikel 10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegevoegd met de
volgende regels:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 2 meter;
b. de maximale bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt 6 meter;
c. de maximale bouwhoogte van tribunes bedraagt 6 meter;
d. de maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 18 meter;
e. de maximale bouwhoogte van vangnetten en ballenvangers bedraagt 6 meter;
f. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3
meter.
14. In artikel 11.3.5 Afwijken m.b.t. bouwen van zijaanbouwen en overkappingen wordt in lid c
onder 1 verwezen naar 13.2.2 in plaats van 13.2.2 lid h.
15. In artikel 12.1 wordt onder ‘met de daarbij behorende’ toegevoegd: ‘h. gebouwen’.
16. Artikel 12.2 Bouwregels wordt als volgt aangepast:
Op de gronden zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel
12.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
12.2.1 Gebouwen
a. fietsenstallingen, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;
b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘garage’, met dien verstande dat
1. garageboxen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2. het bebouwingspercentage 100 bedraagt;
3. de maximale goothoogte 3 meter bedraagt;
4. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. bouwwerken die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de
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bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of afleverpunten
voor motorbrandstoffen;
b. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
17. In artikel 12.2.3 Monumentale bomen wordt eveneens verwezen naar artikel 12.2.2.
18. In artikel 13.1 wordt de volgende regel toegevoegd: ‘detailhandel op de begane grond,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, mits gelegen binnen het bouwvlak dan
wel gelegen uitsluitend aan de achterzijde van het bouwvlak tot een diepte van 5 meter’.
19. Artikel 14, 15 en 16 worden aangepast conform de standaard zoals die op 2 juli 2012 door de
raad is vastgesteld in het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard
(SRE Milieudienst).
20. Artikel 18.2 wordt redactioneel aangepast:
- de tekst ‘Bij de toepassing van’ wordt uitgebreid met ‘en balustrades met een transparantie
van tenminste 50%’;
- bij a wordt de tekst ‘met uitzondering van schoorstenen’ toegevoegd;
- bij b wordt de tekst ‘met uitzondering van schoorstenen’ toegevoegd;
- bij c wordt de tekst ‘luifels, erkers en balkons’ vervangen door ‘ondergeschikte bouwdelen’;
- d wordt verwijderd.
Toelichting
21. In paragraaf 3.1 wordt ‘AMvB Ruimte’ inclusief bijbehorende tekst vervangen door het recent
rijksbeleid ‘Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro,
Rarro)’.
22. De titel van paragraaf 3.3 wordt gewijzigd van ‘Regionale woonvisie SRE, samen wonen in 7
ambities’ naar ‘Woonvisie regio Eindhoven – Samen werken aan drie uitdagingen’. De tekst ‘De
Regioraad … bijbehorende acties uitgezet.’ wordt verwijderd.
23. Paragraaf 4.3.3 Monumenten wordt redactioneel aangepast:
- het pand aan de Leenderweg 73 betreft een gebouw met cultuurhistorische waarden en wordt
als zodanig onder deze categorie geplaatst;
- de panden aan de Brakenstraat 10 en 12 zijn gekwalificeerd als gemeentelijk monument en
worden als zodanig onder deze categorie geplaatst;
- het pand Leenderweg 71 wordt uit de lijst verwijderd;
- de panden Leenderweg 73 en Bunderstraat 28 worden voorzien van een nadere omschrijving.
24. In paragraaf 7.2.2 wordt de tekst ten aanzien van artikel 14 ‘Waarde – Archeologie 2’, artikel 15
‘Waarde – Archeologie 5’ en artikel 16 ‘Waarde – Archeologie 6’ aangepast conform de
standaard zoals die op 2 juli 2012 door de raad is vastgesteld in het Beleidsplan Archeologische
Monumentenzorg gemeente Valkenswaard (SRE Milieudienst).
4. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro
vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
5. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord-Brabant verzoeken
geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.
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C.

Inleiding

Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is de verplichting gekomen dat op 1 juli 2013 bestemmingsplannen
niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Dit betekent dat er voor deze datum voor het gehele grondgebied van
Valkenswaard bestemmingsplannen moeten zijn vastgesteld die niet ouder zijn dan 10 jaar. In dit kader is
begonnen met de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’.
Het bestemmingsplan is gelegen in het oostelijke deel van de kern Valkenswaard en wordt globaal
begrensd door de Bosstraat, Leenderweg en de Europalaan. De begrenzing is afgestemd op het
onherroepelijke bestemmingsplan ‘Valkenswaard-Noord’ en de in ontwikkeling zijnde
bestemmingsplannen ‘Warande’ en ‘Kernwinkelgebied’.
Procedure bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’
Voorontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld conform de vastgestelde systematiek, welke door u op 1 juli 2010 is
vastgesteld. In de bestemmingsplannen is de feitelijk bestaande situatie bestemd met gebruikmaking van
gedetailleerde verbeeldingen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen zijn conform het besluit
niet mogelijk gemaakt.
Het plan is in het kader van het vooroverleg toegestuurd naar diverse instanties. Het bestemmingsplan
start conform artikel 3.1.1 Bro met overleg van betrokken gemeenten, waterschappen en diensten van
provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg van de ruimtelijke ordening. De VROM-inspectie,
provincie Noord-Brabant en het SRE hebben aangeven dat het plan niet strekt tot het maken van
opmerkingen. Waterschap de Dommel heeft een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien van een
opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van maximaal 40 woningen ter hoogte van de
Schotelmansstraat. Deze wijzigingsbevoegdheid is in het ontwerpbestemmingsplan komen te vervallen
aangezien nieuwe ontwikkelingen geen deel uitmaken van het bestemmingsplan.
Daarnaast heeft er ook inspraak plaatsgevonden van 24 februari 2011 tot en met 23 maart 2011. Er zijn elf
inspraakreacties binnengekomen, waarvan tien binnen de reactietermijn. De inspraakreactie die niet op
tijd is ontvangen, is echter ook behandeld. Een aantal van de inspraakreacties gaf aanleiding om het
bestemmingsplan aan te passen.
Tevens is een aantal ambtelijke aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben voornamelijk te
maken met een actualisatieslag van het bestemmingsplan, aangezien het plan meer dan 1 jaar heeft
stilgelegen tussen het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan. De toelichting en
de regels zijn aangepast aan de laatste bestemmingsplanstandaard van de gemeente Valkenswaard en er
zijn enkele redactionele verbeteringen in de tekst aangebracht.
Voor een volledig beeld van de wijzigingen van voorontwerp- naar ontwerpbestemmingsplan verwijzen
wij u graag naar het ontwerpbestemmingsplan en het inspraakverslag.

4

Raadsvoorstel

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens in het kader van de procedure ex artikel 3.8 Wro, vanaf 23
augustus 2012 tot en met 3 oktober 2012 ter inzage gelegen. Hierover bent u per brief van 14 augustus
2012 geïnformeerd. Gedurende deze periode van terinzagelegging zijn er vier zienswijzen
binnengekomen.
Centrale vraag
In dit voorstel is de centrale vraag:
Wilt u instemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde
zienswijzennota en het voorliggende bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ gewijzigd vaststellen?

D.

Wat willen we bereiken?

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ willen we als gemeente voldoen aan de Wet
ruimtelijke ordening die verplicht dat op 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10
jaar. Dit betekent dat er voor deze datum voor het gehele grondgebied van Valkenswaard
bestemmingsplannen moeten zijn vastgesteld die niet ouder zijn dan 10 jaar. Een van die
bestemmingsplannen betreft ‘Braken-Bunders’.

E.

Wat gaan we er voor doen?

Om het doel te bereiken is het van belang dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Wij stellen voor het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Hieronder wordt dit nader beargumenteerd.
Zienswijzen
Zoals aangegeven zijn er vier zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen zijn tijdig binnengekomen en zijn
dus ontvankelijk. De zienswijzen hebben globaal betrekking op een drietal aspecten:
- de bouwmogelijkheden van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken;
- de methodiek van het bestemmingsplan en daarmee samenhangend het laten vervallen van een
bouwkavel;
- het bestemmen van leegstaande c.q. door calamiteiten verwoeste panden.
Een bewoner van een woning aan de Brakenstraat doet een aantal voorstellen voor aanpassing van het
bouwvlak, de goothoogte en de grens tussen de tuin- en woonbestemming. Deels worden de voorstellen
overgenomen, daar waar deze aansluiten bij de huidige bestemmingsplansystematiek.
Een van de zienswijzen is afkomstig van bewoners aan de Valkenierstraat. In het vigerende
bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ (1990) bestaat voor hun perceel de mogelijkheid een extra woning te
realiseren. Conform de huidige systematiek van conserverend bestemmen komt deze mogelijkheid in het
nieuwe bestemmingsplan te vervallen. Indieners verzoeken de bestaande bouwmogelijkheden te
handhaven. Vanuit het gelijkheidsbeginsel stellen wij voor de gekozen beleidslijn consequent toe te
passen en daarom de bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan niet meer op te nemen.
Tot slot verzoeken twee reclamanten om de bestemming van hun panden terug te brengen naar de huidige
bestemming in het bestemmingsplan ‘Braken-Bunders (1990). Het betreft een leegstaand pand aan de
5
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Leenderweg en door brand verwoeste bebouwing aan de Brakenstraat. Vanuit het oogpunt dat ook
dergelijke percelen een goede bestemming dienen te kregen, stellen wij voor om de mogelijkheden uit het
huidige bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ te handhaven.
Ambtelijke wijzigingen
Naast de wijzigingen die volgen uit de zienswijzen, is er nog een aantal ambtshalve wijzigingen.
De standaard van de bestemmingsplannen van de gemeente Valkenswaard wordt continu geactualiseerd
aan de laatste standaarden. Gedurende het proces van bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ zijn er nieuwe
of aangepaste regels toegevoegd in de standaard van de gemeente Valkenswaard. Deze actuele regels
worden verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’. Over het algemeen heeft deze
actualisatie te maken met het aanpassen van definities of artikelen.
Samenvattend hebben de ambtelijke wijzigingen betrekking op de volgende punten:
- in de verbeelding worden een aantal aanpassingen gedaan ten aanzien van het maximum aantal
wooneenheden, de begrenzing van tuin- en woonbestemmingen en het vergroten van een bouwvlak;
- in de regels zijn met name aanpassingen doorgevoerd conform de laatste bestemmingsplanstandaard
van de gemeente Valkenswaard;
- in de toelichting is de paragraaf over rijksbeleid aangepast aan het recent beleid, is een aantal
monumentale panden en gebouwen met cultuurhistorische waarden voorzien van een nadere
beschrijving, en is de toelichting op de bestemming Waarde – Archeologie aangepast conform de
standaard zoals die op 2 juli 2012 door de raad is vastgesteld in het Beleidsplan Archeologische
Monumentenzorg gemeente Valkenswaard (SRE Milieudienst).
Voor een volledig beeld van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen verwijzen wij u graag naar de
notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Braken-Bunders’.
Voorstel
Voorgesteld wordt om de zienswijzen van de reclamanten deels ongegrond en deels gegrond te verklaren
en in te stemmen met de voorgestelde ambtelijke wijzigingen en het bestemmingsplan hierop aan te
passen.
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u het bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ het analoge
bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-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.
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F.

Financiën

De Wro maakt met het bepaalde in afdeling 6.4 het vaststellen van een exploitatieplan verplicht voor een
aantal bouwactiviteiten, wanneer deze planologisch mogelijk worden gemaakt in een bestemmingsplan en
een wijziging van een bestemmingsplan. Bij ministeriële regeling is vastgesteld dat indien in het nieuwe
bestemmingsplan geen sprake is van een ontwikkeling als hiervoor bedoeld, maar slechts sprake is van
een onbenutte bouwruimte op basis van het vigerende bestemmingsplan, deze dan niet vallen onder de
exploitatiewetgeving. Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan waarbinnen de
bebouwing reeds aanwezig is. Op basis van het bovenstaande is er voor bestemmingsplan ‘BrakenBunders’ geen aanleiding tot kostenverhaal middels een exploitatieplan. Gelet op het vorenstaande is er
dan ook geen verplichting om tegelijkertijd met het bestemmingsplan een exploitatieplan op te stellen.

G. Vervolgstappen

Het vaststellingsbesluit zal 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. 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

-

I.

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

Bijlage(n)

n.v.t.

J.

1.
2.
3.
4.

Ter inzage liggende stukken

ontwerpbestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ (digitaal op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl);
kopie ingekomen zienswijzen tegen het bestemmingsplan;
zienswijzennota bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’;
concept verbeelding na vaststelling.
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. ……. , 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 d.d. 17 januari 2012;
BESLUIT
1. In te stemmen met de bijgaande notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Braken-Bunders’;
2. overeenkomstig de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan Braken-Bunders’ de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels gegrond en
deels ongegrond te verklaren;
3. het bestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het
digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01 gewijzigd vast te
stellen, waarbij de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
Verbeelding
1. Leenderweg 67: de bestemming van dit perceel wordt gewijzigd van ‘Dienstverlening’ naar
‘Detailhandel’.
2. Brakenstraat 11: de bouwhoogte wordt aangepast naar 11 meter, de diepte van het bouwblok
wordt vergroot naar 15 meter, en ter hoogte van de noordelijke perceelsgrens wordt de strook
met de bestemming ‘Tuin’ verbreed naar 7 meter.
3. Brakenstraat 6 t/m 8: de bestemming van dit perceel wordt gewijzigd van ‘Detailhandel’ naar
‘Wonen’, met de aanduiding ‘detailhandel’. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 2.
4. Brakenstraat 14: de bestemming ‘Tuin’ wordt aan de zuidzijde getekend tot op 1,5 meter achter
de voorzijde van het bouwvlak van de bestemming ‘Wonen’.
5. Parallelweg Noord 6: aan de zuidelijke perceelsgrens wordt een strook van 3 meter ‘Tuin’
toegevoegd.
6. Leenderweg 55: het bouwvlak wordt aan de voorzijde verruimd tot aan de zuidelijke
perceelsgrens.
7. Leenderweg 71: de aanduiding (cw) cultuurhistorische waarden wordt van het perceel
verwijderd.
8. Perceel achter Leenderweg 77: de aanduiding (p) parkeerterrein wordt van het perceel
verwijderd.
9. Hoge Braken 1 t/m 15: het maximum aantal wooneenheden wordt verwijderd.
10. Voor de volgende locaties wordt het maximum aantal wooneenheden gewijzigd naar:
- Van Hoornestraat 13 t/m 23: 6 woningen
- Vijverdwarsstraat 10 t/m 24: 8 woningen
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- Van der Clusenstraat 1 t/m 9: 5 woningen
- Repelaerstraat 5 en 7: 2 woningen
- Repelaerstraat 17 en 19: 2 woningen
Regels
11. Artikel 2.11 wordt verwijderd.
12. Aan artikel 10.2.1 wordt aangepast:
- de tekst ‘Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:’ wordt
toegevoegd;
- 10.2.1 lid d wordt verwijderd.
13. Aan artikel 10.2 wordt artikel 10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegevoegd met de
volgende regels:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 2 meter;
b. de maximale bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt 6 meter;
c. de maximale bouwhoogte van tribunes bedraagt 6 meter;
d. de maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 18 meter;
e. de maximale bouwhoogte van vangnetten en ballenvangers bedraagt 6 meter;
f. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3
meter.
14. In artikel 11.3.5 Afwijken m.b.t. bouwen van zijaanbouwen en overkappingen wordt in lid c
onder 1 verwezen naar 13.2.2 in plaats van 13.2.2 lid h.
15. In artikel 12.1 wordt onder ‘met de daarbij behorende’ toegevoegd: ‘h. gebouwen’.
16. Artikel 12.2 Bouwregels wordt als volgt aangepast:
Op de gronden zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel
12.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
12.2.1 Gebouwen
a. fietsenstallingen, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;
b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘garage’, met dien verstande dat
1. garageboxen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2. het bebouwingspercentage 100 bedraagt;
3. de maximale goothoogte 3 meter bedraagt;
4. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. bouwwerken die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de
bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of afleverpunten
voor motorbrandstoffen;
b. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
17. In artikel 12.2.3 Monumentale bomen wordt eveneens verwezen naar artikel 12.2.2.
18. In artikel 13.1 wordt de volgende regel toegevoegd: ‘detailhandel op de begane grond,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, mits gelegen binnen het bouwvlak dan
wel gelegen uitsluitend aan de achterzijde van het bouwvlak tot een diepte van 5 meter’.
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Raadsvoorstel

19. Artikel 14, 15 en 16 worden aangepast conform de standaard zoals die op 2 juli 2012 door de
raad is vastgesteld in het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard
(SRE Milieudienst).
20. Artikel 18.2 wordt redactioneel aangepast:
- de tekst ‘Bij de toepassing van’ wordt uitgebreid met ‘en balustrades met een transparantie
van tenminste 50%’;
- bij a wordt de tekst ‘met uitzondering van schoorstenen’ toegevoegd;
- bij b wordt de tekst ‘met uitzondering van schoorstenen’ toegevoegd;
- bij c wordt de tekst ‘luifels, erkers en balkons’ vervangen door ‘ondergeschikte bouwdelen’;
- d wordt verwijderd.
Toelichting
21. In paragraaf 3.1 wordt ‘AMvB Ruimte’ inclusief bijbehorende tekst vervangen door het recent
rijksbeleid ‘Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro,
Rarro)’.
22. De titel van paragraaf 3.3 wordt gewijzigd van ‘Regionale woonvisie SRE, samen wonen in 7
ambities’ naar ‘Woonvisie regio Eindhoven – Samen werken aan drie uitdagingen’. De tekst ‘De
Regioraad … bijbehorende acties uitgezet.’ wordt verwijderd.
23. Paragraaf 4.3.3 Monumenten wordt redactioneel aangepast:
- het pand aan de Leenderweg 73 betreft een gebouw met cultuurhistorische waarden en wordt
als zodanig onder deze categorie geplaatst;
- de panden aan de Brakenstraat 10 en 12 zijn gekwalificeerd als gemeentelijk monument en
worden als zodanig onder deze categorie geplaatst;
- het pand Leenderweg 71 wordt uit de lijst verwijderd;
- de panden Leenderweg 73 en Bunderstraat 28 worden voorzien van een nadere omschrijving.
24. In paragraaf 7.2.2 wordt de tekst ten aanzien van artikel 14 ‘Waarde – Archeologie 2’, artikel 15
‘Waarde – Archeologie 5’ en artikel 16 ‘Waarde – Archeologie 6’ aangepast conform de
standaard zoals die op 2 juli 2012 door de raad is vastgesteld in het Beleidsplan Archeologische
Monumentenzorg gemeente Valkenswaard (SRE Milieudienst).
4. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro
vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
5. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord-Brabant verzoeken
geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d.

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

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