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Wethouder Egbert Buiter: ‘’Het plan moet
weer voldoen aan de moderne eisen van deze
tijd en toekomstbestendig worden.”

Waarom een actueel plan Buitengebied?
Eind 2010 is de gemeente Valkenswaard gestart
met de voorbereidingen om te komen tot een
nieuw en actueel bestemmingsplan
Buitengebied. Het huidige plan is verouderd en
is hard aan vernieuwing toe. Het moet weer
voldoen aan de eisen van deze tijd.
Plangebied
Het gehele buitengebied van de gemeente
Valkenswaard behoort tot het plangebied.
Uitzonderingen hierop zijn de gebieden
waarvoor aparte plannen worden opgesteld zoals
Lage Heide, Dommelkwartier en Eurocircuit.
Ook Borkel en Schaft valt buiten het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied.
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Egbert Buiter is, als wethouder ruimtelijke
ordening, politiek verantwoordelijk voor het
nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Hij wil
vaart maken om tot een nieuw bestemmingplan
te komen. “De huidige plannen zijn soms al
tientallen jaren oud en dus hoognodig aan
vervanging toe.’’ zegt hij. “Daarbij komt dat
door het opstellen van een nieuw plan er schoon
schip gemaakt kan worden. Ik bedoel dan dat op
basis van het uitgangspunt ‘legaliseren wat kan,
aanpakken wat niet kan’, het gehele
buitengebied tegen het licht gehouden moet
gehouden. Hiertoe moeten keuzes worden
gemaakt: positief bestemmen óf handhaven.
Natuurlijk wil ik voor burgers, agrariërs en
recreatieve bedrijven het maximaal haalbare
bereiken, uiteraard binnen de wettelijke
grenzen.’’

Actualiseren en moderniseren
Het bestemmingsplan heeft als doel om de
bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een
actuele regeling, met uitzondering van illegale
situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn.
De actualisatie heeft ook als doel om in de
gehele gemeente uniformiteit en
rechtsgelijkheid in de bouw- en
gebruiksmogelijkheden aan te brengen.
Individuele ontwikkelingen, waarvoor een
specifieke ruimtelijke afweging nodig is,
worden niet meegenomen, omdat hiermee veel
tijd gemoeid is en de gemeente vóór juli 2013
het plan wil afronden.
Inventarisatie
De voorbereidingen zijn in 2011 gestart met het
maken van een zorgvuldige inventarisatie in het
plangebied van de huidige situatie van
bouwwerken, gronden en het gebruik daarvan.

In totaal gaat het om circa 285 woningen en/of
bedrijven in het gebied. Tijdens de
inventarisatiefase is gebleken dat er diverse
buitengebiedsituaties bestaan die in strijd zijn
met de nu geldende bestemmingsplannen. Dit
zijn situaties die regelmatig illegaal zijn.
Bekeken is of deze situaties kunnen worden
gelegaliseerd in het nieuw op te stellen plan. Dit
zal echter niet in alle gevallen mogelijk zijn.
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Belangrijke inbreng Klankbordgroep
Bij de totstandkoming van het nieuwe plan doet
de gemeente graag een beroep op de kennis van
diverse lokale en regionale organisaties.
Daarvoor is een Klankbordgroep in het leven
geroepen met daarin vertegenwoordigers van
onder andere landbouworganisatie ZLTO,
diverse plaatselijke natuur- en
milieuorganisaties en Dorpsraad Borkel en
Schaft. De klankbordgroep is tot op heden
enkele malen bij elkaar gekomen. De input die
daarbij is verkregen is belangrijk bij de verdere
ontwikkeling van het plan. Het is de bedoeling
dat de klankbordgroep bij het verdere verloop
van de procedure betrokken blijft.
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Procedure
Na de ter inzage legging van het
voorontwerpbestemmingsplan zullen de in
deze periode ingediende inspraak- en
vooroverlegreacties worden beoordeeld. Dit kan
leiden tot aanpassingen en of aanvullingen op
het bestemmingsplan. De gemeentelijke
antwoorden op de inspraak- en
vooroverlegreacties worden gebundeld in een
nota van ‘inspraak en vooroverleg’. Naar
verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan
begin 2013 opnieuw ter inzage worden gelegd.
De gemeente streeft er naar om voor juli 2013
het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vast
te laten stellen door de gemeenteraad.

juli 2011
1 september 2011
31 mei 2012

najaar 2012
begin 2013

voorbereidingen nieuw plan
Buitengebied van start
onderzoek in buitengebied
van start
themabijeenkomst raad
over plan Buitengebied
voorontwerpplan
bestemmingsplan
Buitengebied ter inzage
inloopbijeenkomst
raadzaal gemeentehuis
van 17.00-20.00 uur
verwerken inspraakreacties
ontwerpbestemmingsplan
ter inzage

Informatie
Wilt u meer weten over het bestemmingsplan
Buitengebied dan kunt u de website van de
gemeente bekijken. Onder ‘projecten’ vindt u
alle informatie over dit bestemmingsplan. Als u
vragen heeft, kunt u ons mailen via
gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van
Martijn van Gessel, team Ruimtelijke
Ontwikkeling en Economie (ROE), of u kunt
telefonisch contact opnemen met het team ROE,
cluster Ruimtelijke ordening, via
telefoonnummer 040-2083444.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
gemeente Valkenswaard. Als er nieuws is of
ontwikkelingen zijn over het Buitengebied, dan
komt een nieuwe editie uit.
Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief?
Stuur dan een mailtje met als onderwerp
‘digitale nieuwsbrief plan Buitengebied’ naar:
gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van
Martijn van Gessel, team ROE.

