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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. 10 november 2006
kenmerk: 09b&w00862
Gelet op:
- De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvSt) van 25 maart
2009 ten aanzien van het bestemmingsplan Valkenswaard-Zuid;
- De "Structuurvisie Plus" uit 2003 welke niet meer voldoet aan de eisen die de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening kent;
- De "Voorontwerp Structuurvisie Valkenswaard deel A" waarin is aangegeven dat de
ontwikkeling van woningbouw en een bedrijventerrein in de toekomst gewenst blijft in de
omgeving van de Venbergseweg;
- De gemeente haar regiefunctie kan versterken met het aanwijzen van gronden op basis van de
Wet voorkeursrecht gemeenten en daarmee haar uitgangspositie op de vastgoedmarkt versterkt;
- Deze aanwijzing kan plaatsvinden door onze raad op grond van artikel 2 en 5 en is maximaal
driejaar geldig, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie of bestemmingsplan is vastgesteld;
- Er een belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen de publieke belangen van de gemeente en
de belangen van de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden.
Besluit:
1. De zienswijze van de heer F.G.F. Van der Heijden en de Inwoners van Dommelen-Zuid -die
de zienswijze mede ondertekend hebben- ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
2. Op grond van artikel 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden,
waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing
zijn, de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte
kadastrale tekening "Wvg Venbergseweg e.o.", met nummer 2009-075, d.d. 26 oktober 2009
en de perceelslijsten, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun
grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden;
3. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant, Eindhovens Dagblad en Kempener Koerier;
4. De eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden, als genoemd in de bijgevoegde perceelslijsten
bij aangetekend schrijven te berichten over dit besluit;
5. Dit besluit gedurende de openingstijden en buiten de openingstijden op afspraak kosteloos ter
visie te leggen;
6. Voor het overige burgemeester en wethouders te belasten met de uitvoering van dit besluit.
Kenmerk: c y^cActoo&éz
Valkenswaard, 28 januari 2010.
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