3) Voorstel inzake het bestemmingsplan Dommelkwartier
Er zijn zes insprekers over dit voorstel. Achtereenvolgens voeren de volgende insprekers het
woord:
- dhr. de Brouwer, namens belangengroep Bewust Onbewust.
De uitgebreide versie van de inspreektekst van Bewust Onbewust is overigens eerder al ter
kennis van de raadsleden gebracht;
- dhr. Aten, namens Milieuwerkgroep Valkenswaard;
- dhr. Mőhlmann, directeur-bestuurder Woningbelang;
- dhr. Vorstenbosch, namens wijkcommissie ’t Gegraaf;
- dhr. Kuiper, lid directie Rabobank Valkenswaard – Waalre;
en
- dhr. Koreman, adjunct regiodirecteur Natuurmonumenten.
Vervolgens wordt het voorstel uitgebreid besproken.
Er wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- wijzigingsbevoegdheid perceel Rabobank. In vervolg op de inbreng van dhr. Kuiper, wordt
gevraagd naar de mogelijkheden om meer flexibiliteit in te bouwen.
Portefeuillehouder schetst de evt. opties en wijst op de mogelijkheid om evt. per amendement
alsnog een wijzigingsbevoegdheid in het plan op te nemen (wijziging kantoren naar wonen);
- meerkosten woningen ten gevolge Beeld Kwaliteit Plan (BKP). Dhr. Mőhlmann heeft erop
gewezen dat woningen ten gevolge van de in het BKP opgenomen eisen ten aanzien van
bijvoorbeeld te gebruiken materialen € 8000,- duurder worden. De onrendabele top van de
woning wordt dus hoger. Dit roept bij verschillende fracties vragen op.
Dhr. Buiter licht de achtergronden van het BKP toe en wijst er daarnaast op dat de raad het
BKP evt. gewijzigd kan vaststellen;
- fasering. Verschillende fracties wijzen erop dat de woningbouw in het gebied Lage Heide
achterloopt op de planning. In verband hiermee wordt gevraagd naar de mogelijkheid de
fasering van plan Dommelkwartier aan te passen. Concurrentie tussen de twee plangebieden
moet worden voorkomen. Tevens wordt gewezen op het belang van de ontwikkeling van de
binnenstedelijke locaties (zoals LTS-terrein, Heiakker, Kerkakkers).
Ambtelijk adviseur dhr. Visser wijst erop dat een aanpassing van de fasering consequenties
voor het exploitatieplan heeft. Evt. aanpassingen in het exploitatieplan, leiden er toe dat dit
plan opnieuw ter inzage moet worden gelegd;
- natuurontwikkeling. Het plan Dommelkwartier voorziet in een versterking van de
natuurwaarden van het gebied.
Vanuit fractie H&G wordt gewezen op de mogelijkheid de natuurwaarden van de Dommel en
de oevers op een andere manier te versterken.
De portefeuillehouder wijst erop dat de woningbouw als kostendrager voor de
natuurontwikkeling fungeert. Afzien van woningbouw, betekent ook dat er geen middelen
beschikbaar komen voor natuurontwikkeling;
- verkeersafwikkeling. Gelet op het feit dat het wettelijk gezien om een kleinschalige
ontwikkeling gaat, is er geen verkeersafwikkelingsplan gemaakt. De exacte consequenties van
de toename van het verkeer ten gevolge van de ontwikkeling van Dommelkwartier op de
wegen van Valkenswaard zijn dus niet bekend;
- reeds gemaakte kosten voor het plangebied. Door de gemeente is reeds € 600.000,- aan
kosten gemaakt.
In antwoord op een vraag naar meer inzicht in deze kosten, verwijst dhr. Buiter naar de
beantwoording van vraag 2012/038. Bij de beantwoording van deze vraag zat een
gedetailleerd overzicht van de kosten t/m 29 november 2012.

Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

