6
M. Peterse

479

mar@valkenswaard.nl

09raad00961

28 januari 2010

Vaststellen bestemmingsplan ‘Brakenstraat 38a – 42a’

Voor het perceel Brakenstraat 38a – 42a is een bestemmingsplan in procedure gebracht, waarin wordt
voorzien in het legaliseren van één woning. In voorliggend raadsvoorstel wordt conform het gestelde in
artikel 3.8 Wro voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Brakenstraat 38a – 42a’ vast te stellen, zoals vervat in verbeelding nr.
NL.IMRO.0858.BP00028-0001, de toelichting, regels en bijlagen.

Het plan betreft het legaliseren van een woning. Op het perceel Brakenstraat 38a – 42a staat een woning
en een aantal bijgebouwen. De woning is zeker al sinds begin jaren ’70 aanwezig. De woning is echter
nooit opgenomen of bestemd in een bestemmingsplan.

Om de legalisatie van de woning aan de Brakenstraat 38a – 42a te Valkenswaard mogelijk te maken is
een bestemmingsplan opgesteld, op deze manier ontstaat er rechtszekerheid voor alle partijen. De
bestaande situatie is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van het bestemmingsplan. Wel zijn er
een aantal mogelijkheden opgenomen dat er eventueel een beperkte uitbreiding van de woning mogelijk
is.
Procedure bestemmingsplan Brakenstraat 38a – 42a
In het kader van de voorbereidingen van een bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. Besluit
ruimtelijke ordening overleg gevoerd met diverse van belang zijnde instanties (zoals de VROM-inspectie,
de provincie en het waterschap). Hiertoe is het voorontwerpbestemmingsplan Brakenstraat 38a – 42a voor
advies toegezonden naar diverse van belang zijnde instanties. In het kader van het vooroverleg heeft het
waterschap de Dommel enkele opmerkingen gemaakt. Zij zien graag terug in het plan hoe momenteel met
hemel- en afvalwater op het perceel wordt omgegaan. Gezien de mogelijk vervangende nieuwbouw in de
toekomst ziet ze ook graag opgenomen dat bij eventuele toekomstige herbouw minimaal een gescheiden
riolering tot aan de perceelsgrens wordt gerealiseerd. Ook is gevraagd of in de planregels binnen de
bestemming ‘Wonen’ ook water en waterhuishoudkundige voorzieningen mede bestemd kunnen worden.

De opmerkingen van het waterschap gaven aanleiding tot het aanpassen van het plan. De gemaakte
opmerkingen zijn in het plan verwerkt.
Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld, welke in het kader van de procedure ex artikel 3.8
Wro vanaf 8 oktober 2009 tot en met 25 november 2009 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn
geen zienswijzen ingediend. De ter inzage legging heeft zeven weken geduurd in plaats van zes weken,
omdat de publicatie in de Staatscourant was verlaat. De verlening van de ter inzage legging is tevens
gecommuniceerd in de Kempener Koerier.
Vaststellen bestemmingsplan
Gelet op het voornoemde verzoeken wij uw raad het bestemmingsplan ‘Brakenstraat 38a – 42a’ vast te
stellen, zoals vervat in de verbeelding nr. NL.IMRO.0858.BP00028-0001, de toelichting, regels en de
bijlagen.
Exploitatieplan
In het kader van mogelijke planschade ex artikel 6.1 Wro is een planschade-overeenkomst met
belanghebbende aangegaan. Verder zijn de investeringen die noodzakelijk zijn om de woning te kunnen
legaliseren geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Zo zal initiatiefnemer de legeskosten dienen te
betalen.
Op basis van de nieuwe Wro dient de verhaal van kosten verzekerd te zijn. Is dit niet verzekerd, dan dient
een exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vastgesteld te worden. In voorliggend geval is de
kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Conform
het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro stellen wij uw raad voor geen exploitatieplan ex artikel 6.12,
lid 1 Wro vast te stellen.
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- Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Brakenstraat 38a – 42a’;
- Geen exploitatieplan, ex artikel 6.12, lid 1 Wro vaststellen.
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Binnen twee weken na vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad, zal ons college de vaststelling
van het bestemmingsplan bekendmaken. Uw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
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het vastgestelde bestemmingsplan zal bekendgemaakt worden in de Staatscourant, de Kempener
Koerier en via internet.
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Bestemmingsplan Brakenstraat 38a – 42a.
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