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Vaststellen bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’

Het bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’ biedt ruimte voor de ontwikkeling van een
bedrijfsverzamelgebouw op voornoemde locatie. Een groot gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw is
inmiddels al gerealiseerd binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Omgeving Zandbergstraat – Ooistraat’.
Enkel voor het deel van het bedrijfsverzamelgebouw dat voorzien is op de huidige woonbestemming,
wordt nu een bestemmingsplanprocedure doorlopen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn
er twee zienswijzen binnengekomen, namens zes huishoudens. Deze zienswijzen leiden op enkele punten
tot aanpassing van het plan. Daarom wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’
gewijzigd vast te stellen.

In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen.
Bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’ gewijzigd vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten al anderszins verzekerd is.

Voor het plangebied Zeelbergseweg 12 is een bestemmingsplan opgesteld dat voorziet in de ontwikkeling
van een bedrijfsverzamelgebouw. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’ heeft in het kader
van de procedure ex artikel 3.8 Wro van 29 oktober 2009 tot en met 8 december 2009 voor iedereen ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 2 zienswijzen ingediend.

Voorgeschiedenis
In 2005 heeft het college besloten het verzoek van Cervix tot wijziging van het bestemmingsplan in
beginsel in te willigen, waarbij de wijzigingsprocedure wordt afgewikkeld op grond van artikel 11 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Zeelbergseweg 12’ heeft in 2006 terinzage
gelegen, waarbij verschillende zienswijzen ingediend zijn. Aan het college is voorgesteld de ingediende
zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren, het wijzigingsplan niet vast te stellen en de

wijzigingsprocedure te beëindigen. Besloten is echter een second opinion in te winnen die duidelijkheid
diende te verschaffen over de juridische risico’s voor de gemeente Valkenswaard, vooral op het gebied
van de wijzigingsbevoegdheid. Deze second opinion is uitgevoerd, op basis waarvan is geconcludeerd dat
de gemeente terecht en op juiste gronden gebruik heeft gemaakt van haar wijzigingsbevoegdheid.
Een probleem dat echter bleef bestaan, was de ontsluiting van het terrein via de Zeelbergseweg 12.
Wanneer het binnenterrein voor vrachtwagens langer dan 9 meter, om wat voor reden dan ook, namelijk
onbereikbaar is, zal dat meteen voor overlast zorgen aan de Zeelbergseweg (laden en lossen). De
afwikkeling van het verkeer zal nadelig beïnvloed worden, waardoor een onevenredige aantasting van het
woongenot plaatsvindt. Het wijzigingsplan is derhalve in strijd met artikel 10.1.3, sub b en c van het
bestemmingsplan (voorwaarden voor toepassing artikel 11 WRO).
Alternatieve ontsluiting
Om bovenstaand probleem het hoofd te bieden, is Cervix in onderhandeling getreden met Machinefabriek
“De Valk” om via het perceel van dat bedrijf een nieuwe ontsluiting te realiseren naar De Vest. Daarnaast
zouden 6 parkeerplaatsen op het perceel van “De Valk” worden gerealiseerd, om te kunnen voldoen aan
de parkeernorm. Afgesproken is dat beide zaken notarieel dienen vastgesteld en bekrachtigd te worden
door de eigenaar van het perceel van Machinefabriek “De Valk”, waarbij ook een kettingbeding
opgenomen moet worden.
De conceptovereenkomst inzake het gebruik van de zes parkeerplaatsen bleek echter een onderhandse
akte zonder kettingbeding te zijn, die niet wordt ingeschreven in het kadaster. Voorwaarde van
planologische medewerking is echter dat het uitsluitende gebruik van de parkeerplaatsen notarieel wordt
vastgelegd inclusief een kettingbeding om dit gebruik voor de toekomst te waarborgen, bij voorkeur in de
splitsingsakte. De ontsluiting van het binnenterrein is opgenomen in een notariële akte, maar er is geen
kettingbeding opgenomen.
Naar aanleiding hiervan is door de gemeente extern juridisch advies ingewonnen bij Banning Advocaten
in ’s-Hertogenbosch inzake de in de notariële akten op te nemen onderwerpen. Geconcludeerd wordt dat
in casu wel degelijk een kettingbeding kan en mag worden opgenomen voor de parkeerplaatsen, waarbij
een en ander ook in het belang van de gemeente dient te worden vastgelegd in hetzij een kwalitatieve last,
hetzij een erfdienstbaarheid. Gegeven het belang dat de toekomstige gebruikers zelf hebben bij de
ontsluiting, zou een dergelijke regeling ook voor de uitrit bepleitbaar zijn, maar niet noodzakelijk. Naar
aanleiding van dit advies heeft de gemeente Cervix bericht dat het gemeentelijk standpunt dat het gebruik
van de zes parkeerplaatsen notarieel moet worden vastgelegd, stand houdt.
Bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Cervix afgezien van de mogelijkheid om de zes
parkeerplaatsen op het terrein van Machinefabriek “De Valk” te gebruiken. Om te voldoen aan de eis van
parkeren op eigen terrein, heeft Cervix de gronden bij het plangebied betrokken die gelegen zijn ten
noordoosten van het gebied waarop de wijzingsbevoegdheid is gelegen. Dit heeft tot gevolg dat voor de
ontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Buiten de situering van de
parkeerplaatsen en een extra ontsluiting, zijn de plannen voor het bedrijfsverzamelgebouw ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het wijzigingsplan.
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Vrachtwagenverbod
Door de nieuwe ontsluiting via De Vest, is de mogelijkheid ontstaan de Zeelbergseweg te ontlasten voor
wat betreft het vrachtverkeer. Zo is de mogelijkheid bezien of er een verbod voor vrachtwagens langer
dan 9 meter ingesteld kan worden. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’
wordt dit ook gesteld.
De verkeerssituatie met betrekking tot vrachtverkeer is echter besproken in de verkeerswerkgroep op 28
april 2010. Zij zijn van mening dat het instellen van een vrachtwagenverbod voor voertuigen langer dan
9 meter in de Zeelbergseweg van af huisnummer 6 tot en met 22 geen goede maatregel is. Zo dient
bestemmingsverkeer altijd een uitzondering te krijgen, immers verhuiswagens/leveranciers dienen met
grotere vrachtwagens de huishoudens te kunnen bereiken. Hiermee ontstaat direct een
handhavingsprobleem, aangezien vrachtverkeer voor het bedrijfsverzamelgebouw ook
bestemmingsverkeer is. Daarnaast kan men ervan uit gaan dat lokaal bekend verkeer de alternatieve
route via De Vest kent en gebruikt. Lokaal onbekend verkeer gebruikt het adres Zeelbergseweg 12 om
met kaarten of tegenwoordig steeds vaker met navigatiesystemen op de bestemming te komen. De kans
dat chauffeurs de laatste 100 meter het verbod negeert en door rijdt over de Zeelbergseweg is dan erg
groot. De oplossing is ons inziens dan ook niet gelegen in een verbod voor vrachtwagens maar in het
omzetten van het adres van het bedrijfsverzamelgebouw naar een adres aan De Vest. Ook de lokaal
onbekende chauffeurs komen dan via de goede kant aangereden. De ontwikkelaar heeft inmiddels
aangegeven mee te willen werken aan een adreswijziging.
Ingekomen zienswijzen
Zoals hiervoor al is aangegeven zijn in totaal 2 zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen zijn binnen de
daarvoor gestelde termijn ingediend. In de bijlagen treft u de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan
‘Zeelbergseweg 12’’. Hierin is de reactie van de gemeente geformuleerd.
Uit de zienswijzennota volgt dat de zienswijzen aanleiding hebben geven het bestemmingsplan aan te
passen ten aanzien van de volgende onderdelen.
Regels:
- in artikel 1 Begrippen zal het begrip ‘waterhuishoudkundige voorzieningen’ worden toegevoegd.
Toelichting
- Verwezen wordt naar de landelijke parkeerkencijfers van het ASVV in plaats van de parkeernota
gemeente Valkenswaard.
- Ten onrechte wordt gesteld dat de ontsluiting van het terrein voor het vrachtverkeer uitsluitend
plaats vindt via De Vest en dat voor de Zeelbergseweg een inrijverbod geldt voor
vrachtwagens. De toelichting zal worden aangepast, waarbij wordt aangegeven dat het terrein
zowel via De Vest als de Zeelbergseweg wordt ontsloten. Voorts wordt opgenomen dat een
adreswijziging wordt aangevraagd voor het bedrijfsverzamelgebouw. Een nummering van het
bedrijfsverzamelgebouw aan De Vest zal naar verwachting een bijdrage leveren in het
beperken van het vrachtverkeer op de Zeelbergseweg.
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Hoofdstuk 5 Waterhuishouding wordt aangevuld, waarbij de volgende aspecten aan bod komen:
• verwijzing naar het derde waterbeheerplan (WHP-3) in plaats van het tweede
waterbeheerplan;
• de verwachte GHG;
• doorrekening met de HNO-tool;
• er wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen en de infiltratievoorziening
zal worden voorzien van een (bij voorkeur bovengrondse) noodoverloop;
• de verdere uitwerking van de voorziening wordt aan het Waterschap voorgelegd.
Hoofdstuk 6 Financiële haalbaarheid geeft geen juiste weergave van de gang van zaken. De
toelichting zal worden aangepast, waarbij wordt opgenomen dat tussen de initiatiefnemer een
exploitatieovereenkomst is gesloten. Tevens wordt verwezen naar de
planschadeovereenkomst.
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Gelet om het bovenstaande wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’ gewijzigd vast te
stellen conform bijgevoegd vaststellingsbesluit.

!

Op het moment dat het bestemmingsplan in werking is getreden kan de bouwvergunning voor dit perceel
worden afgegeven, zodat op dit perceel een bedrijfsverzamelgebouw wordt gerealiseerd.
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De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om het bestemmingsplan gewijzigd of ongewijzigd vast te stellen.
In dit geval wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
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Zie het gestelde onder D.
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Bestemmingsplannen zullen om de 10 jaar worden herzien. Bij de actualisering van de omliggende
bestemmingsplannen zal dit plan worden meegenomen.
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Dit vaststellingsbesluit zal worden gepubliceerd in de Kempener Koerier en de Staatscourant. Het
vastgestelde bestemmingsplan zal voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode
bestaat de mogelijkheid om een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in te dienen.
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn of – indien gedurende de termijn
beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht – op het moment dat op het verzoek is
beslist.
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Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zal bij vaststelling van het bestemmingplan eveneens
een exploitatieplan vastgesteld moeten worden. De gemeenteraad kan besluiten geen exploitatieplan vast
te stellen indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden
anderszins is verzekerd. In voorliggend geval is de kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen
exploitatieplan te worden vastgesteld. Conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro wordt uw
raad geadviseerd geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.
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Reclamanten zullen op de hoogte worden gebracht van de vaststelling van het bestemmingsplan;
het vastgestelde bestemmingsplan zal bekendgemaakt worden in de Staatscourant, de Kempener
Koerier en via internet.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
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ontwerpbestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’
kopie ingekomen zienswijzen
zienswijzennota bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12.’
besluit tot vaststellen bestemmingsplan ‘Zeelbergseweg 12’
conceptbrief aan reclamanten
exploitatiebijdrage
tekstvoorstel Hoofdstuk 5 ‘Waterhuishouding’ van de toelichting
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