Raadsbesluit

GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D
De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 28 januari 2010;
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 24 november 2009 tot gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan 'Rijtuigenmuseum Molenstraat',
registratienummer: 09b&w00910;
gelet op artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
gelet op de gemeentewet:
Besluit:
I.

de zienswijzen van reclamanten (1) gebr. F. en G. van der Heijden, (2) Inwoners van
Dommelen Zuid, (3) Stichting Belangenplatform 'de Malpie e.o.', (4) de heer H. van
Oosten ontvankelijk te verklaren;

II.

de ingekomen zienswijzen conform de 'Zienswijzenbehandeling bestemmingsplan
Rijtuigenmuseum Molenstraat', welke een integraal onderdeel vormt van het onderhavige
besluit, te behandelen;

III.

het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen overeenkomstig het onder punt D. - Toelichting
gestelde, een en ander door:
a. in de voorschriften bij artikel 3 - niet agrarische bedrijven en/of functies, 3.1 doeleindenomschrijving, onder c. - expositie van kunst, gelieerd aan rijtuigen en
paarden, met inbegrip van beeldentuin (2e streepje), de frase 'gelieerd aan rijtuigen en
paarden' te schrappen;
b. in de voorschriften bij artikel 3 - niet agrarische bedrijven en/of functies, 3.3.1 aan te
vullen met c. - de bedrijfsvloeroppervlakte voor de functie ondersteunende horeca mag
niet meer bedragen dan 100 m2.

IV.

het bestemmingsplan "Rijtuigenmuseum Molenstraat" gewijzigd vast te stellen, zoals
vervat in: plankaart nr. 08580000BP00018.s01, de toelichting, de planregels en de bijlagen;

V.

geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12, lid 1 Wro, omdat het verhaal van kosten
al anderszins verzekerd is;

VI.

gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de
Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking
van dit vaststellingsbesluit.
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Zienswijzenbehandeling bestemmingsplan
'Rijtuigenmuseum Molenstraat'
Inleiding:
Het ontwerpbestemmingsplan 'Rijtuigenmuseum Molenstraat' heeft van 25 mei 2009 tot en met 6 juli
2009 ter inzage gelegen in de informatiehoek van het gemeentehuis. Tegelijkertijd kon het
ontwerpbestemmingsplan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.
Dit gegeven is gepubliceerd in de Kempener Koerier van woensdag 20 mei 2009, waarbij iedereen de
mogelijkheid is geboden om zijn of haar inspraakreactie gedurende de inzage termijn omtrent het
ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar te maken.
Gedurende voornoemde periode zijn in totaal 4 reacties binnengekomen.
In het volgende deel van deze notitie worden de ingekomen zienswijzen behandeld. Per zienswijze is
een tabel opgenomen waarin de behandeling van de zienswijze is opgenomen.
Voorts is in het laatste deel van deze notitie een ambtshalve wijziging van een onderdeel van het
ontwerpbestemmingsplan 'Rijtuigenmuseum Molenstraat' naar voren gebracht. Daarbij is
beargumenteerd waarom deze wijziging is doorgevoerd.

Zienswijzenbehandeling:
De naar voren gebrachte zienswijzen zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De inhoudelijk
identieke zienswijzen zijn daarbij gezamenlijk van een reactie voorzien.
In de tabel is eerst de naam en het adres van de reclamant weergegeven. Daarna is een samenvatting
van de zienswijze opgenomen. Daarop is in het volgende deel van de tabel een reactie van de
gemeente geformuleerd. Tot slot wordt een voorstel gedaan om het bestemmingsplan al dan niet naar
aanleiding van de zienswijze te wijzigen.

1.

a.

Reclamant
Gebr. F. en G. van der Heijden;
Inwoners van Dommelen-Zuid,
Stichting Belangenplatform 'De Malpie e.o.'.

Adres
p.a. Westerhovenseweg 2

Het vigerende bestemmingsplan laat een inpandige bedrijfswoning niet toe. Een
bouwvergunning voor een dergelijke woning mag dan ook niet afgegeven worden.

b.

e.

Een 2de of 3 e rijtuigenmuseum hoeft niet gerealiseerd te worden. Er is al een
rijtuigenmuseum aanwezig op de Molenstraat 195.
Met het realiseren van een inpandige bedrijfswoning op Molenstraat 204 wordt een nieuwe
woning in het buitengebied gerealiseerd. Dit is ontoelaatbaar.
De reconstructiedoelen dienen eerst in een bestemmingsplan te worden verwoord alvorens
dit plan in procedure wordt gebracht.
Aangezien de locatie gelegen is in het buitengebied mag een inpandige bedrijfswoning
volgens het vigerende bestemmingsplan niet gerealiseerd worden.
De zienswijze, ingediend in het kader van de 2e partiële herziening bestemmingsplan
buitengebied, ingediend op 4 februari 2009, is onverkort van toepassing op het
ontwerpbestemmingsplan 'Rijtuigenmuseum Molenstraat'. De afzonderlijke punten van de
zienswijze (1 t/m 9) dienen meegenomen te worden in de procedure.
Op dit moment lopen nog beroepsprocedures tegen het reconstructieplan. Het is dan ook nog
te vroeg om nu al een nieuw bestemmingsplan buitengebied in procedure te brengen.
Er zijn grote bezwaren tegen de Scouting op en nabij het MOB-complex. Deze locatie dient
teruggegeven te worden aan de natuur. Daarnaast zijn er al drie locaties voor de Scouting in
Valkenswaard.
De omgevingsvisie Venbergse watermolen mag geen onderdeel vormen van de 2e partiële
herziening, aangezien hier pas op gereageerd kan worden na het definitief worden van het
reconstructieplan.
De uitspraak van de Raad van State nr. 95-007232 dient gerespecteerd te worden.
Molenstraat 207 is al jaren geen intensief bedrijf meer en dient aangemerkt te worden als
alleen wonen.
De parkeerterreinen rond de Venbergse watermolen dienen opgenomen te worden in het
nieuwe bestemmingsplan, aangezien zij al bestaan vanaf de jaren zestig. Verder verzoek om
geen parkeerterrein aan te leggen in waterbergingen en EHS.
Geen woningbouw toestaan in het buitengebied. Geen landgoed in stiltegebieden.
Het koetsenmuseum en koetsenbedrijf aan de Molenstraat 204 mag niet worden opgesplitst
in twee bedrijven.
Grote bezwaren tegen het toelaten van vuurwerkverkoop op het perceel Nieuwe
Waalreseweg 199, vanwege het feit dat de landschappelijke inpassing met de uitbreiding
van 2003 nog niet is gerealiseerd, er destijds een uitbreiding is vergund tot 5.000 m2 en niet
5.896 m2 en dat de locatie is gelegen in de 'beschermingszone voor de natte natuurparel'.
Op 29 juli 2005 is de gemeente een bestuursovereenkomst aangegaan met de provincie.
Kern daaruit is de verplichting om binnen 4 jaar na het van kracht worden van de
reconstructieplannen de gemeente een bestemmingsplan moet hebben vastgesteld, voor het
gehele grondgebied, waarin de reconstructiedoelen zijn verwerkt. Wij houden u daaraan.
Voor Molenstraat 207 is een bouwvergunning aangevraagd. Er dient hierover duidelijkheid
verschaft te worden en te worden aangegeven waarom dit gebeurt en of dit wel kan.
De procedure mag niet verder gevoerd worden zolang er geen uitspraak is met betrekking
tot de lopende zaak bij de Raad van State (nr. 200807643) inzake de reconstructieplannen.

GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D
De gehele inbreng inzake reconstructieplannen vanaf november 2002 is van toepassing op
dit ontwerpbestemmingsplan zolang het planologisch kader van het gehele buitengebied van
de gemeente niet is herzien, zoals beloofd in de bestuursovereenkomst (zie onder L).
Reactie gemeente
Het ontwerpplan richt zich op het planologisch mogelijk maken van een rijtuigenmuseum in
combinatie met een bedrijfswoning. Daarbij is door de initiatiefnemer aannemelijk gemaakt
dat voor het bedrijf, 'Koetsenmuseum' het realiseren van een aanvullende bedrijfswoning
noodzakelijk is.
Voor de volledigheid geven wij hierbij bovendien aan dat met het bestemmingsplantraject
waarop uw zienswijze gericht is niet leidt tot een vergunning, maar tot een ruimtelijk kader
waarbinnen een vergunning kan worden aangevraagd.
Er is geen sprake van een rijtuigenmuseum op het adres Molenstraat 195. Op die locatie
vindt thans de productie en onderhoud en reparatie van rijtuigen plaats. De stelling dat er al
een rijtuigenmuseum aanwezig is, is daarmee niet juist.
Met het bestemmingsplan wordt juist vastgelegd dat het realiseren van een koetsenmuseum
op het perceel Molenstraat 195 niet tot de mogelijkheden behoord.
Het rijtuigenmuseum betreft een volwaardig bedrijf waarbij de initiatiefnemer aannemelijk
heeft gemaakt dat in het belang van een adequate bedrijfsvoering het noodzakelijk is om een
bedrijfswoning te realiseren. De toelichting van het bestemmingsplan biedt hiervoor een
passende onderbouwing.
Procedureel is de opmerking dat de reconstructiedoelen eerst in een eigen bestemmingsplan
vastgelegd dienen te worden onjuist. Bovendien zijn wij van mening dat het initiatief past
binnen de doelstellingen van het reconstructieplan, dat onder meer uitgaat van het
ontwikkelen van recreatieve functies die een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering
van het betreffende gebied. De toelichting van het bestemmingsplan biedt hiervoor een
passende onderbouwing.
Aangezien het bestemmingsplan buitengebied de door de initiatiefnemer voorgestane
ontwikkeling niet toelaat wordt de onderhavige bestemmingsplanprocedure doorlopen. Met
dit bestemmingsplan wordt een nieuw planologisch kader gemaakt voor de betrokken
percelen. Daarbij is voor de betrokken percelen in het kader van de voorgestane
ontwikkeling een nieuwe, complete planologische afweging gemaakt. Op basis van deze
afweging is geconcludeerd dat de voorgestane ontwikkeling op deze locatie mogelijk moet
zijn.
De beantwoording van deze zienswijzen is gevat in de onderstaande 9 punten:
Deze zienswijze is gericht op een in procedure zijnde partiële bestemmingsplanherziening
van het bestemmingplan buitengebied. Onderhavig bestemmingsplan maakt daar geen
onderdeel van uit. Mocht de indiener van deze zienswijze in het kader van het
ontwerpbestemmingsplan 'Rijnügenmuseum Molenstraat' bedoelen dat ook dit
bestemmingsplan niet mag worden vastgesteld zolang er nog beroepsprocedures lopen tegen
het reconstructieplan, dan volstaan wij met de volgende inhoudelijke reactie: Het

Reconstructieplan Boven-Dommel is inmiddels in werking getreden. Mocht naar aanleiding
van de uiteindelijke beroepsprocedure tegen het Reconstructieplan Boven-Dommel
wijzigingen doorgevoerd moeten worden met betrekking tot het bestemmingsplan
'Rijtuigenmuseum Molenstraat', dan zal dit alsnog gebeuren.

3.

Het MOB-complex maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Deze zienswijze
wordt dan in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet relevant geacht. Derhalve
blijft een inhoudelijke reactie op deze zienswijze op deze plek achterwege.
Deze zienswijze is gericht op een in procedure zijnde partiële bestemmingsplanherziening
van het bestemmingplan buitengebied. Mocht de indiener van deze zienswijze in het kader
van het ontwerpbestemmingsplan 'Rijtuigenmuseum Molenstraat' bedoelen dat waar in de
zienswijze '2 e partiële herziening bestemmingsplan buitengebied' staat gelezen moet
worden 'bestemmingsplan Rijtuigenmuseum Molenstraat', dan is de volgende inhoudelijke
reactie van toepassing.
De Ontwikkelingsvisie omgeving Venbergse Watermolen is wel opgesteld naar aanleiding
van het Reconstructieplan (naar aanleiding van de aanwijzing van de Venbergse
Watermolen als zijnde een Recreatieve Poort), maar betreft verder met name een visie over
het gebied in de omgeving van de Venbergse Watermolen. Ook zonder het
Reconstructieplan Boven-Dommel was het wenselijk om voor deze omgeving een visie op
te stellen, waarin een kader wordt geboden met de verschillende
ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied. De vastgestelde Ontwikkelingsvisie biedt nu
dus een goed kader van de (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied, welke
voor een gedeelte zijn vertaald in voorliggend bestemmingsplan. Wij zien, gelet op het
voornoemde, dan ook geen reden om te wachten met het vertalen van de Ontwikkelingsvisie
op het definitief worden van het Reconstructieplan.

4.

Deze uitspraak heeft betrekking op een verkeersbesluit (van ons college d.d. 9 februari
1993), waarbij een gedeelte van de Molenstraat gesloten is verklaard voor motorvoertuigen
en waarbij is voorzien in het plaatse van palen. Dit verkeersbesluit staat verder los van
voorliggend bestemmingsplan. Mochten er in de toekomst nadere verkeersbesluiten worden
genomen, dan zal rekening worden gehouden met voornoemd besluit.
Het perceel Molenstraat 207 maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Deze
zienswijze wordt dan in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet relevant geacht.
Derhalve blijft een inhoudelijke reactie op deze zienswijze op deze plek achterwege.
De pakeerterreinen rondom de Venbergse Watermolen maken geen onderdeel uit van dit
bestemmingsplan. Deze zienswijze wordt dan in het kader van dit bestemmingsplan dan ook
niet relevant geacht. Derhalve blijft een inhoudelijke reactie op deze zienswijze op deze plek
achterwege.
Onduidelijk is op welke woningbouw / landgoederen wordt gewezen. Landgoederen worden
met dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Dit deel van de opmerking laten we dan
ook buiten beschouwing. Voor wat betreft woningbouw in het buitengebied verwijzen we
naar het antwoord onder e., welke voor deze zienswijze ook opgaat.
Naar onze mening is het planologische kader dat geboden wordt met het onderhavige
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bestemmingsplan voor de percelen Molenstraat 195 en 204 een voor de betrokken percelen
passend kader binnen haar omgeving. In het bestemmingsplan is voorzien in een mogelijke
invulling van de precelen met een (bestaande) koetsenproductie en een koetsenmuseum. Of
de productie en tentoonstelling van koetsen nu in één of twee bedrijven plaats heeft is
daarbij naar onze mening minder relevant.
Het perceel Nieuwe Waalreseweg 199 maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan.
Deze zienswijze wordt dan in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet relevant
geacht. Derhalve blijft een inhoudelijke reactie op deze zienswijze op deze plek achterwege.
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
Het perceel Molenstraat 207 maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Deze
zienswijze wordt dan in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet relevant geacht.
Derhalve blijft een inhoudelijke reactie op deze zienswijze op deze plek achterwege.
De beroepsprocedure tegen de herziene reconstructieplannen staat los van dit
bestemmingsplan. Voor zover van belang wordt in dit bestemmingsplan rekening gehouden
met het reconstructieplan alsmede met de correctieve herziening daarvan.
Wij zijn van mening dat uw inbreng in relatie tot de reconstructieplannen in eerste instantie
niet relevant is voor dit bestemmingsplan. Het reconstructieplan is inmiddels in werking
getreden. Met het reconstructieplan is rekening gehouden bij het opstellen van dit
bestemmingsplan. Mocht de Raad van State besluiten dat het reconstructieplan eventueel
gewijzigd moet worden naar aanleiding van uw inbreng met betrekking tot het
reconstructieplan, dan zullen wij bezien of dit bestemmingsplan gewijzigd moet worden.
Vooralsnog houden wij daar geen rekening mee en laten daarom uw inbreng omtrent het
reconstructieplan voor deze procedure buiten beschouwing.
Voorstel
De zienswijze leidt iniet tot
a.
De zienswijze leidt imet tot
b.
De zienswijze leidt ]met tot
c.
De zienswijze leidt Jmet tot
d.
De zienswijze leidt imet tot
e.
Zie hieronder:
f.
1. De zienswijze leidt met tot
2. De zienswijze leidt niet tot
3. De zienswijze leidt niet tot
4. De zienswijze leidt niet tot
5. De zienswijze leidt niet tot
6. De zienswijze leidt niet tot
7. De zienswijze leidt niet tot
De zienswijze leidt niet tot
De zienswijze leidt niet tot
De zienswijze leidt niet tot
De zienswijze leidt niet tot

aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing

van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan.

aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing

van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan.

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Reclamant
H. van Oosten
a.

c.

e.

1.
2.
3.
4.

Adres
p.a. Hoeve 7

Om onduidelijke en onbegrijpbare redenen wilt u meewerken aan het realiseren van een
derde bedrijfswoning bij een nieuw te vestigen koetsenmuseum.
U weet dat er overigens eerder sprake zal zijn van een koetsenshowroom, dan van een
koetsenmuseum.
Het plaatselijk, regionaal en provinciaal beleid is gericht tegen het soort initiatieven waarbij
extra (bedrijfs-)woningen ontstaan in het buitengebied, zeker in de EHS/GHS-landbouw,
subzone 'natuurontwikkelingsgebied'.
De ontwikkeling van een rijtuigenmuseum is gericht op het leveren van een bijdrage aan het
toeristisch product, maar meer nog op de initiatiefnemer zelf die met de ontwikkeling de
ontwikkelingswinst incasseert.
Met de argumentatie dat in verband met een adequate en optimale bedrijfsvoering de
aanwezigheid van een bedrijfswoning een absolute voorwaarde is, tevens om toezicht te
kunnen houden, probeert u richting uw beslissing te argumenteren. Daar breng ik tegenin
dat, ten eerste het ook mogelijk moet zijn om vanaf de Molenstraat 204 het koetsenmuseum
adequaat en optimaal te runnen. Deze woning ligt namelijk slechts op korte afstand van de
beoogde locatie van het koetsenmuseum. Ten tweede moet het moderne technieken (o.a.
camera's) ook mogelijk zijn om voldoende toezicht te kunnen houden vanaf het perceel
Molenstraat 204. Hiermee acht ik de gestelde redenen onvoldoende om de bouw van een
inpandige.bedrijfswoning te rechtvaardigen. Het is in strijdigheid met nationaal en
provinciaal beleid.
Zelf mochten wij in het recente verleden onze agrarische bedrijfsruimte aan de Hoeve 7 niet
verbeteren en uitbreiden. Hiervoor heeft u provinciaal beleid aangehaald, waar het
provinciaal beleid hier geen beperkingen oplegt. Dit terwijl het provinciaal beleid wel
beperkingen oplegt aan het realiseren van nieuwe, niet agrarische woningen in het
buitengebied.
Genummerde vragen:
Wat doet u als toch blijkt dat het niet gaat om een koetsenmuseum, maar een
koetsenshowroom, gaat u dan handhaven?
Waarom zet u voor dit initiatief wel de EHS en de GHS opzij, met uw nee, tenzij ...
redenering?
Gaat u proberen om de enorme ontwikkelingswinst, die genoten wordt door een private
partij in deze, af te romen via de uw ter hand gestelde middelen?
Bent u ook bereid om mee te werken aan een tweede bedrijfswoning voor agrarische
(verwante), bedrijven die wel of niet doen aan recreatie en toerisme, en een ruimtelijk
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5.
6.

a.
b.
c.

initiatief hebben welk een bijdrage levert aan de kwaliteitsverbetering van het gebied?
Bent u bekend met het feit dat de bedrijfswoning aan de Molenstraat 195 reeds is opgesplitst
in twee woningen? Gaat u hiertegen optreden? Hoe verhoudt zich dit tot dit bouwinitiatief?
Bent u bekend met het feit dat er mensen wonen boven de werkschuur achter Molenstraat
195? Zeer waarschijnlijk verzorgers van paarden en/of koetsenmakers. Gaat u hiertegen
optreden? Hoe verhoudt dit zich tot het bouwinitiatief?
Het vigerende bestemmingsplan buitengebied is uit 1998 en de huidige wet schrijft voor dat
een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar:
Op welk moment is het huidige bestemmingsplan buitengebied officieel te oud volgens u?
Is er al een inventarisatieronde gedaan voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied?
Wanneer komt er een geheel nieuw bestemmingsplan buitengebied / wanneer zal een
integraal ontwerpbestemmingsplan buitengebied ter inzage komen te liggen?

Reactie gemeente
Naar onze mening wordt in de toelichting van het bestemmingsplan goed en duidelijk
a.
uitgelegd welke redenen ten grondslag liggen aan het planologisch mogelijk maken van
voorgestane ontwikkeling. Wij betreuren het als het gestelde voor u niet genoeg duidelijk
maakt waarom de gemeente Valkenswaard acht dat de ontwikkeling onze medewerking
b.

d.

verdient.
In het bestemmingsplan wordt uitdrukkelijk gesproken van een koetsenmuseum. Een
koetsenshowroom wordt niet mogelijk gemaakt. Wij gaan er dan ook vanuit dat de
initiatiefnemer naar de geest van het bestemmingsplan de locatie zal inzetten voor een
koetsenmuseum.
Het klopt dat er beleid is (van hogere instanties) waarbinnen gesteld is dat het toevoegen
van (bedrijfs-)woningen aan de bestaande voorraad niet wenselijk is. Doch dit beleid maakt
het niet onmogelijk om in uitzonderlijke gevallen nieuwe (bedrijfs-)woningen toch toe te
staan, mits goed onderbouwd.
Wij zijn van mening dat in het kader van het bestemmingsplan er een goede planologische
afweging is gemaakt, waarbij door u genoemd beleid is meegenomen in de totale afweging.
Voorts zijn er gesprekken geweest met de instanties die het beleid hebben opgesteld. Uit
deze overleggen is gebleken dat ook deze instanties zich kunnen vinden in voorgestane
ontwikkeling. De onderbouwing voor de planologische afweging is geformuleerd als
onderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan.
De gemeente Valkenswaard heeft in het kader van het bestemmingsplan een planologische
afweging gemaalct waarbij vele aspecten een rol hebben gespeeld. Met het mogelijk maken
van een breder aanbod van het toeristisch product in de gemeente is daarbij een
uitgangspunt voor de gemeente. Het al dan niet aanwezig zijn van een ontwikkelingswinst
voor de initiatiefnemer is voor de gemeente in dit geval minder van belang. Bovendien
denkt de gemeente dat een eventuele ontwikkelingswinst voor de initiatiefnemer in het
kader van de realisatie van het rijtuigenmuseum in verhouding is tot het ondernemersrisico.
Wij onderschrijven dat er voor vele vraagstukken meerdere oplossingen kunnen zijn. De

gemeente blijft van mening dat de huidige onderbouwing voor het toestaan van een
bedrijfswoning goed is en op basis van voldoende argumenten tot stand is gekomen. Naar
onze mening is de gekozen oplossing de meest optimale oplossing. Voorts wordt uw mening
in deze voor kennisgeving aangenomen.
Voor ieder initiatief wordt opnieuw een planologische afweging gemaakt. Daarbij is het
provinciale beleid slechts één van de punten die in de afweging een rol van betekenis spelen.
Voor de ontwikkeling van het rijtuigenmuseum is in samenspraak met de provincie gekozen
voor de in het bestemmingsplan onderbouwde aanpak. Aan de belemmeringen die naar
voren komen vanuit het provinciale beleid is daarbij een minder zwaarwegend belang
gehecht dan aan de overige aspecten die een rol in de afweging hebben gespeeld. Bovendien
biedt ook het provinciaal beleid ruimte voor een nieuwe bedrijfswoning bij het
rijtuigenmuseum, omdat voldoende onderbouwd kan worden dat deze woning voor de
bedrijfsvoering noodzakelijk is. Dit maakt dat, met medewerking van de provincie de
ontwikkeling van het rijtuigenmuseum planologisch mogelijk gemaalct kan worden.
Reactie op de genummerde vragen:
1.

In het bestemmingsplan wordt uitdrukkelijk gesproken van een koetsenmuseum. Een
koetsenshowroom wordt niet mogelijk gemaakt. Wij gaan er dan ook vanuit dat de
initiatiefnemer naar de geest van het bestemmingsplan de locatie zal inzetten voor een
koetsenmuseum. Wat er gebeuren moet als de locatie voor andere doeleinden wordt gebruikt
dan welke planologisch zijn toegestaan is in het kader van de bestemmingsplanprocedure
niet relevant.

2.

De bedrijfswoning is naar onze mening noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van het
rijtuigenmuseum, hi een dergelijk geval biedt het provinciaal beleid de ruimte om
beargumenteerd af te wijken van het geldende beleid.
De gemeente Valkenswaard heeft in het leader van het bestemmingsplan een planologische
afweging gemaakt waarbij vele aspecten een rol hebben gespeeld. Met het mogelijk maken
van een breder aanbod van het toeristisch product in de gemeente is daarbij een
uitgangspunt voor de gemeente. De ontwikkelingswinst is voor de gemeente van belang en
zal niet door de gemeente worden afgeroomd.

4.

Deze vraag kan niet beantwoord worden op basis van de gegevens die in de vraag verweven
zijn. Bovendien staat een dergelijke vraag los van het bestemmingsplan Rijtuigenmuseum.
In het kader van deze procedure is het dan ook niet mogelijk om een antwoord te geven op
deze vraag. Indien u een antwoord wenst op de vraag raden wij u aan een verzoek daartoe,
los van deze procedure, in te dienen.

6.

Daar waar u over 'een feit' spreekt blijkt van het door u naar voren gebrachte geen sprake te
zijn. Wij hebben na controle geconstateerd dat van een splitsing geen sprake is. Daarmee
komt de noodzaak tot het beantwoorden van uw vraag te vervallen.
Daar waar u over 'een feit' spreekt blijkt van het door u naar voren gebrachte geen sprake te
zijn. Wij hebben na controle geconstateerd dat van bewoning boven de werkschuur aan de
Molenstraat 195 geen sprake is. Daarmee komt de noodzaak tot het beantwoorden van uw
vraag te vervallen.
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7.

Zie hieronder:
Officieel te oud is moeilijk te duiden. Wel kan hier naar voren gebracht worden dat op basis
van het overgangsrecht, gepaard gaand met de invoeringswet Wro van 1 juli 2008 de
gemeente tot 1 juli 2013 de tijd heeft om bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te
actualiseren. Op het moment dat het bestemmingsplan Rijtuigenmuseum voor deze datum
wordt vastgesteld is voor deze locatie sprake van een nieuw, en daarmee jonger dan 10 jaar
zijnd, bestemmingsplan.
Op dit moment wordt de procedure doorlopen voor de 2e partiële herziening
bestemmingsplan buitengebied (1998). Het ligt in de planning om na afsluiting van die
procedure een begin te maken met de voorbereidingen voor een integrale herziening
bestemmingsplan buitengebied. Vooralsnog zijn er dus nog geen inventarisaties opgestart in
het kader van een nieuw op te stellen bestemmingsplan buitengebied. Voorts valt ook nog
niet exact aan te geven wanneer een bestemmingsplan buitengebied in procedure kan
worden gebracht.
Overigens heeft deze vraag geen relatie met het bestemmingsplan Rijtuigenmuseum. Wilt u
meer informatie omtrent het onderwerp van uw vraag, dan verzoeken wij u om een
informatieverzoek in te dienen, los van deze procedure.
Zie antwoord onder b.

Voorstel
De zienswijze leidt niet tot aanpassing
a.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing
b.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing
c.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing
d.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing
e.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing
f.
Zie hieronder:
g1. De zienswijze leidt niet tot aanpassing
2. De zienswijze leidt niet tot aanpassing
De zienswijze leidt niet tot aanpassing
3.
4. De zienswijze leidt niet tot aanpassing
5. De zienswijze leidt niet tot aanpassing
6. De zienswijze leidt niet tot aanpassing
7. Zie hieronder:
a. De zienswijze leidt niet tot aanpassing
b. De zienswijze leidt niet tot aanpassing
c. De zienswijze leidt niet tot aanpassing

van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan.
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan.
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan,
van het bestemmingsplan.

Ambtshalve

wijzigingen:

Aard van de toegestane expositie
In de regels van het bestemmingsplan is in Artikel 3 (Niet agrarische bedrijven en/of functies), in
paragraaf 3.1. 'Doeleindenomschrijving' onder c. aangegeven dat de gronden o.a. zijn bestemd voor
expositie van kunst, met inbegrip van een beeldentuin. Daarbij is als aanvullende voorwaarden
opgenomen dat de expositie ondergeschikt moet zijn aan de functie van rijtuigmuseum en dat
daarnaast de expositie uitsluitend gericht moet zijn op rijtuigen en paarden. Voor wat betreft het
ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie rijtuigmuseum blijft de regeling ongewijzigd. De aanvullende
voorwaarde dat uitsluitend exposities mogen plaatsvinden gericht op rijtuigen en paarden acht de
gemeente niet doelmatig. Immers is het thema van de expositie feitelijk niet relevant voor de
planologische effecten die er vanuit gaan. Het zou wel wenselijk en ook logisch kunnen zijn dat ter
plaatse exposities worden ingericht met andere thema's, bijvoorbeeld van locale kunstenaars of andere
inhoudelijke thema's. Van belang is dat de aard van de expositie dusdanig is dat deze een geschikte
combinatie vormt met de hoofdfunctie museum. Dit wordt afdoende veilig gesteld door in de regels op
te nemen dat de expositiefunctie ondergeschikt moet zijn aan de functie van rijtuigmuseum. Derhalve
wordt in de regels in de tweede aanhaling onder 3.1.C de tekst "gelieerd aan rijtuigen en paarden"
geschrapt.
Aard van de toegestane horeca
In de regels is in Artikel 1, sub. r. de in dit bestemmingsplan toegestane 'ondersteunende horeca' als
volgt gedefinieerd: 'een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan
horeca is, maar waar men ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor
de consumptie van drank en etenswaren'. Deze definitie leidt ertoe dat op de locatie geen zelfstandige
horeca gevoerd mag worden. Aldus is het uitgesloten dat op locatie bruiloften, feesten etc. worden
gehouden of een restaurant of café wordt geëxploiteerd. Wel kan op locatie een koffiehoek etc.
worden ingericht waar de bezoeker van het museum en de daaraan ondergeschikte andere toegestane
functies eet- en drinkwaren kan worden aangeboden.
Aangezien het hier expliciet om ondersteunende horeca gaat, ligt het voor de hand om dit ook vast te
leggen door aan deze ondergeschikte functie een maximum oppervlak te koppelen. De gemeente heeft
dit maximum, in afstemming op de aard en omvang van de toegestane functies op de locatie, bepaald
op 100 m2. Deze omvang is in artikel 3 van het bestemmingsplan opgenomen onder 3.3.I.e.

Valkenswaard, 28 januari 2010
De gemeenteraad,

1 x

-0yf

de griffierl
mr. C J. Dorsman

de voorzitter,
drs. A.B.A.M Ederveen
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