Raadsbesluit

GEMEENTE
VA L K E N S W A AR D
De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 juli 2010
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 15 juni 2010 tot gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan 'Zeelbergseweg 12'
registratienummer: 10b&w00432
gelet op artikel 3.8 en 6.12 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
gelet op de gemeentewet:

Besluit:
1. de zienswijzen van reclamanten (1) Boskamp & Willems Advocaten, namens bewoners
Zeelbergseweg 8, 10, 14, 18 en 21, (2) Achmea Rechtsbijstand, namens bewoners
Zeelbergseweg 15, ontvankelijk te verklaren;
2. de ingekomen zienswijzen conform de 'Zienswijzennota bestemmingsplan Zeelbergseweg
12', welke een integraal onderdeel vormt van het onderhavige besluit, te behandelen;
3. het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen overeenkomstig het in het raadsvoorstel gestelde,
een en ander door:
A. ten aanzien van de planregels:
• in artikel 1 het begrip 'waterhuishoudkundige voorzieningen' toe te voegen:
'voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer,
waterberging, hemelwater infiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan
duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.'
B. ten aanzien van de toelichting:
• in hoofdstuk 3 te verwijzen naar de landelijke parkeerkencijfers van het A S W
(aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) in plaats van
de beleidsnota Parkeernormering gemeente Valkenswaard.
• in hoofdstuk 3 de zinsnede 'De ontsluiting van het terrein voor het vrachtverkeer vindt
uitsluitend plaats via De Vest. Voor de Zeelbergseweg geldt een inrijverbod voor
vrachtwagens', als volgt te wijzigen:
i. De ontsluiting van het ten-ein vindt zowel plaats via de Zeelbergseweg als via
De Vest. Om het vrachtverkeer te beperken op de Zeelbergseweg, zal voor het
bedrijfsverzamelgebouw een adreswijziging worden aangevraagd. Indien het
ten-ein een nummering aan De Vest krijgt, zal naar verwachting ook het lokaal
onbekende verkeer via De Vest het bedrijfsverzamelgebouw naderen.
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hoofdstuk 5 te wijzigen conform het tekstvoorstel in de bijlage, dat integraal
onderdeel uitmaakt van het onderhavige besluit.
gelet op de recent gesloten exploitatieovereenkomst en planschadeovereenkomst de
toelichting m.b.t. de financiële haalbaarheid van het plan hierop aan te passen;

4. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 'Zeelbergseweg 12', zoals vervat in de
bijbehorende planregels, toelichting en verbeelding 'Zeelbergseweg 12';
5. geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12, lid 1 Wro omdat het verhaal van kosten al
anderszins verzekerd is;
6. 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.
Kenmerk: 10raad00432
Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,
f

K-C ,V1

de griffier,
mr. CJ. Dorsman

,

_

de plaatsvervangend voorzitter,
PJ.M. van der Burgt

GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D
Zienswijzennota bestemmingsplan 'Zeelbergseweg 12'.
Het ontwerp bestemmingsplan Zeelbergseweg 12 heeft gedurende een periode van 6 weken, vanaf 29
oktober 2009 tot en met 8 december 2009, ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Daarvan is
openbare kennisgeving gedaan in de Kempener Koerier. Gedurende deze inspraakperiode zijn 2
zienswijzen binnengekomen.
Hieronder worden de zienswijzen besproken. Cursief is de zienswijze weergegeven, waarna een
reactie van de gemeente is geformuleerd.
1. Boskamp & Willems Advocaten, namens bewoners Zeelbergseweg 8,10,14,18 en 21,
ingekomen op 1 december 2009.
a. Verwezen wordt naar het gestelde in de zienswijze op het ontwerp-wijzigingsplan Zeelbergseweg 12
d.d. 15 september 2006. Het gestelde in die zienswijze dient als hier herhaald en ingelast te worden
beschouwd.
1. De totale oppervlakte per bedrijf bedraagt meer dan 150 m .
De oppervlakte van de bedrijfunits bedraagt per bedrijf ongeveer 200 m2. Deze vallen echter
deels (circa 50 m2) binnen de bestemming 'handel en dienstverlening'. Daarnaast valt 150 m
binnen de geldende woonbestemming, waardoor het bestemmingsplan gewijzigd moet
worden. Op basis van jurisprudentie(ABRvS 08-05-2001 (Ermelo, Gst. 7154)) kan worden
gesteld dat de individuele vloeroppervlaktes zich mogen uitstrekken over zowel de gronden
met de huidige woonbestemming alsmede de gronden met de huidige bedrijfsbestemming. Op
grond daarvan kan geconcludeerd worden dat de totale oppervlakte per bedrijf binnen het
bestemmingsplan 'Zeelbergseweg 12' niet meer bedraagt dan 150 m2, conform de regels van
het bestemmingsplan.
2. Door het samenvoegen van aangrenzende hallen wordt de gezamenlijke oppervlakte van
maximaal 150 m2 overschreden.
Uit jurisprudentie blijkt dat bij wijziging van eigendomsverhoudingen de omvang en
bebouwingsmogelijkheden niet mee-wijzigen. Het is niet met het stelsel van de Wro te
verenigen dat veranderingen in eigendomssituaties gevolgen hebben voor de inhoud van het
bestemmingsplan.
3. Er wordt eenforse toename van de verkeersdruk verwacht.
Doordat in de toekomst ter plaatse geen detailhandel meer wordt toegestaan, zal het verkeersaanbod
van bezoekers afnemen in vergelijking met de situatie ten tijde van Tuincentrum Valkenswaard. Het
aantal bedrijfsruimten neemt echter wel toe en daardoor naar verwachting ook de aan- en afvoer van
goederen. Maar omdat de te realiseren bedrijfsruimten bedoeld zijn voor bedrijven in de
milieucategorieën 1, 2 en 3.1 is de vrees voor veel (zwaar) vrachtverkeer onterecht.
Verwacht wordt dat per saldo het verkeersaanbod weliswaar zal veranderen, maar dat er geen sprake
zal zijn van een ernstige toename van het verkeersaanbod.
4. Grotere vrachtwagens kunnen vanwege hun draaicirkel, de toegangsweg niet indraaien en
zullen moeten lossen aan de Zeelbergseweg.
Vrachtwagens met een lengte tussen 9 en 18 meter kunnen de toegangsweg wel indraaien,
mits geen obstakels (bijvoorbeeld in de vorm van geparkeerde auto's) aanwezig zijn ter hoogte

van Zeelbergseweg 11 tot en met 19. Wanneer echter op genoemde plaatsen auto's geparkeerd
staan, is de inrit voor vrachtwagens met oplegger onbereikbaar.
Gelet op het bovenstaande is inmiddels via het perceel van Machinefabriek "De Valk" een
nieuwe ontsluiting gerealiseerd naar De Vest. Hierdoor is het voor het vrachtverkeer niet meer
noodzakelijk om het bedrijfsverzamelgebouw via de Zeelbergseweg te benaderen.
5. Doordat het Tuincentrum Valkenswaard al vier jaar gesloten is, wordt door de nieuwe
ontwikkeling het huidige woongenot fors aangetast.
Het vigerende bestemmingsplan voorziet in de bestemming 'handel en dienstverlening'. Deze
bestemming is bindend voor zowel burgers als overheid. Een groot gedeelte van het
bedrijfsverzamelgebouw is gelegen op gronden met voornoemde bestemming. Het weigeren
van bouwaanvragen die passen binnen de geldende bestemming, is op grond van het
limitatieve en imperatieve stelsel van de Woningwet niet toegestaan. Het feit dat Tuincentrum
Valkenswaard een aantal jaren geleden de deuren heeft gesloten, doet de geldende
bestemming 'handel en dienstverlening' niet veranderen.
6. Berekening vertrekkende en arriverende personenauto 's en vrachtauto 's per dag.
Niet duidelijk is waarop de kengetallen gebaseerd zijn en de begrippen 'bruto' en 'netto
industrieterrein' zijn niet nader gedefinieerd. De berekening wordt derhalve ter kennisgeving
aangenomen.
7. Toelichting is ondeugdelijk met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen.
Voor onderhavig plan zijn de landelijke parkeerkencijfers van het A S W (aanbevelingen voor
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) van kracht. Uit het A S W blijkt dat per 100 m2
BVO bedrijfsverzamelgebouw 1,25 parkeerplaatsen benodigd zijn. Voor de aanleg van het
bedrijfsverzamelgebouw van 2970 m2 dienen derhalve 37 parkeerplaatsen te worden aangelegd. Het
plan voldoet aan deze minimale eis.
8. Besluit luchtkwaliteit 2005.
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is inmiddels komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is eind 2007 de
Wet Milieubeheer in werking getreden. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is
vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor de
gevolgen van het nieuwbouwplan voor de luchtkwaliteit, kan worden geconcludeerd dat de
luchtkwaliteit geen belemmering is voor de nieuwbouwplannen.
9. Akoestisch onderzoek.
Gebleken is dat de richtwaarden geldend voor het gebiedstype 'gemengd gebied' niet worden
overschreden. Nader akoestisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.
10. Gevolgen voor flora en fauna.
Staro Bos- en natuurbeheer heeft in oktober 2006 de 'Quickscan natuurwaarden',
rapportnummer P0609104, uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Zeelbergseweg 12 bevindt zich
niet of in de nabijheid van Natura-2000 gebieden, beschermde of staatsnatuurmonumenten of
delen van de Ecologische Hoofdstructuur. Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen
ontwikkeling zonder ontheffing van de Flora- en faunawet kan plaatsvinden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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b. Er is sprake van onevenredige aantasting van het woongenot; thans worden bedrijven van
milieucategorie 3.1 toelaatbaar geacht terwijl de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het
vigerende bestemmingsplan, slechts ruimte laat voor categorie 1 en 2 bedrijven. Die beperking is
gebaseerd op de typering van de omgeving als een rustige woonwijk. Nu wordt het gebied getypeerd
als 'gemengdgebied' De switch van 'rustige woonwijk'naar 'gemengdgebied' wordt op geen enkele
manier gemotiveerd.
Voor het nieuwe bestemmingsplan is gekeken naar de ligging van het plangebied in zijn omgeving.
Gelet op de ligging tegen de bebouwing van het bedrijventerrein aan De Vest, kan worden
geconcludeerd dat het plangebied is gelegen in een overgangszone tussen het bedrijventerrein en de
woonwijk. Derhalve wordt in onderhavig plan uitgegaan van de typering 'gemengd gebied', waarbij gelet op de afstand tot de aanwezige woningen - ook bedrijven in de categorie 3.1 zijn toegestaan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
c. De afstand tussen het bedrijf en de aanwezige woningen bedraagt slechts 30 meter. Hiermee wordt
niet voldaan aan de in acht te nemen richtafstand van 50 meter. Een afwijking van die richtafstand
wordt niet gemotiveerd. Oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw leidt dan ook tot een
onevenredige aantasting van het woonklimaat.
Binnen het bedrijfsverzamelgebouw zijn bedrijven toegelaten in de milieucategorie 1, 2 en 3.1.
Conform de uitgave "Bedrijven en milieuzonering" (2009), bedraagt de minimale afstand tot
woningbouw - in een gebied dat wordt getypeerd als 'gemengd gebied' - 30 meter. Hiermee wordt
voldaan aan de in acht te nemen richtafstand. Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw leidt
derhalve niet tot onevenredige aantasting van het woonklimaat.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
d. Tevens aantasting woonklimaat door verkeersaantrekkende werking van het
bedrijfsverzamelgebouw. Op geen enkele manier wordt duidelijk hoe wordt geborgd dat voor de
Zeelbergseweg een inrijverbod voor vrachtwagens geldt. Het bestemmingsplan kent terzake geen
regels. Tevens wordt in de toelichting alleen gesproken over een inrijverbod voor vrachtwagens.
Blijkbaar blijft het voor bezoekende vrachtauto 's wel mogelijk de Zeelbergseweg te gebruiken als
uitrit. Ook blijft het mogelijk dat bezoekers van het bedrijfsverzamelgebouw met hun personenauto via
de Zeelbergseweg van en naar het bedrijfsverzamelgebouw rijden, waardoor een toename van verkeer
ontstaat die leidt tot verkeersonveilige situaties.
Het bestemmingsplan is niet het aangewezen instrument om regels op te nemen ten aanzien van een
in- en uitrijverbod, daartoe dient een verkeersbesluit te worden genomen. De verkeerssituatie met
betrekking tot vrachtverkeer is besproken in de verkeerswerkgroep op 28 april 2010. De
verkeerswerkgroep is echter van mening dat het instellen van een vrachtwagenverbod voor voertuigen
langer dan 9 meter in de Zeelbergseweg niet de juiste 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.
Voor wat betreft bezoekers van het bedrijfsverzamelgebouw met een personenauto geldt hetzelfde als
voornoemd. Verwacht wordt dan ook dat er geen sprake zal zijn van een ernstige toename van het
verkeersaanbod.
In de toelichting wordt gesteld dat de ontsluiting van het terrein voor het vrachtverkeer uitsluitend
plaatsvindt via De Vest en dat een inrijverbod voor vrachtwagens geldt. Op grond van het
bovenstaande moet deze frase als onjuist worden beschouwd. De toelichting zal worden aangepast
waarbij vermeld wordt dat het omzetten van het adres van het bedrijfsverzamelgebouw als oplossing
wordt gezien voor het verminderen van vrachtverkeer door de Zeelbergseweg.
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. In de toelichting zal worden
aangegeven dat het terrein via twee toegangswegen 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.
e. Ten onrechte wordt als uitgangspunt genomen dat ter plaatse een tuincentrum gevestigd is. Dat
voorheen een -beweerlijk- nog slechtere situatie bestond, vormt geen aanleiding dan maar
medewerking te verlenen aan een ontwikkeling die uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening
evenmin past, maar die mogelijk minder belastend is dan de vorige functie.
Wij zijn van mening dat de voorgestane ontwikkeling wel passend is op de locatie, gelet op de ligging
van het plangebied in de overgangszone tussen het bedrijventerrein en de woonwijk. Daarnaast heeft
de afweging om op deze locatie handel en dienstverlening toe te staan al plaats gevonden in het
moederplan "Omgeving Zandbergstraat - Ooistraat". Het gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw
dat inmiddels is gerealiseerd, is gelegen in het gebied met de bestemming 'handel en dienstverlening'.
Deze gebouwen zijn dus gebouwd binnen de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.
Bovendien is bij het tot stand komen van het geldende bestemmingsplan de mogelijkheid gecreëerd
om binnen de planperiode bepaalde aangewezen zones te wijzigen van de bestemming
'woondoeleinden' in de bestemming 'handel en dienstverlening'.
Het feit dat in de toelichting wordt gesproken over het voormalige tuincentrum doet aan het
bovenstaande niets af. Hiermee wordt alleen beoogd aan te geven hoe de locatie voorheen was
ingericht en wat de veranderende situatie betekent voor de verkeersintensiteit.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
f. Betwijfeld moet worden ofwel mag worden uitgegaan van de parkeernorm van 1,25 parkeerplaats
per 100 m2 BVO uit de beleidsnota Parkeernormering Gemeente Valkenswaard, omdat de beleidsnota
is vastgesteld na ontvangst van het verzoek om vrijstelling/wijziging.
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Terecht wordt gesteld dat niet uitgegaan mag worden van de parkeernorm uit de beleidsnota
Parkeernormering Gemeente Valkenswaard, omdat het verzoek dateert van vóór datum van
vaststelling van deze beleidsnota. Derhalve zijn de landelijke parkeerkencijfers van het A S W
(aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) van kracht. In het A S W zijn
minimale en maximale normen opgenomen, waarbij het gemiddelde van deze normen als uitgangspunt
wordt genomen. Uit het A S W blijkt dat voor een bedrijfsverzamelgebouw in een matig stedelijk
gebied als Valkenswaard, eveneens een parkeernorm van 1,25 per 100 m2 BVO geldt. Deze norm
wijkt dus niet af van de parkeernorm zoals die is opgenomen in de beleidsnota Parkeernormering
Gemeente Valkenswaard.
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. In de toelichting zal verwezen
worden naar de landelijke parkeerkencijfers van het A S W .
g. Indien wel aan de normen uit de beleidsnota moet worden getoetst, kan worden vastgesteld dat aan
die normen niet wordt voldaan. Een van de uitgangspunten is de aanleg van parkeerplaatsen op eigen
terrein, terwijl hier gezocht is naar parkeermogelijkheden buiten het eigen terrein. Met het creëren
van parkeerplaatsen buiten het eigen terrein is onvoldoende gewaarborgd dat kan worden voldaan
aan de geldende parkeernorm. Tevens kan een aantal parkeerplaatsen op het eigen terrein
daadwerkelijk niet gebruik worden vanwege de draaicirkel die vrachtauto 's nodig hebben bij het
gebruiken van de inrit naast machinefabriek "De Valk".
Uit het A S W blijkt dat per 100 m2 BVO bedrijfsverzamelgebouw 1,25 parkeerplaatsen benodigd zijn. Voor
de aanleg van het bedrijfsverzamelgebouw van 2970 m2 dienen derhalve 37 parkeerplaatsen te worden
aangelegd. Uitgangspunt hierbij is dat de totale parkeerbehoefte binnen het bouwplan wordt opgelost. Het
plan voldoet aan deze eis; alle 37 parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd.
Uit eerder uitgevoerd onderzoek is gebleken dat vrachtwagens kunnen draaien op het terrein. De
situatie is wel krap, dus bij foutparkeerders kan sprake zijn van blokkade van de weg. Dat is verder
een interne aangelegenheid.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
h. Burgemeester en wethouders hebben op 19 februari 2008 besloten dat de initiatiefnemer notarieel
dient vast te leggen dat het gebruik van 6 parkeerplaatsen, gelegen op het perceel van Machinefabriek
"De Valk", uitsluitend ten dienste staat van de bedrijfsverzamelgebouwen aan de Zeelbergseweg 12.
Per brief van 14 maart 2008 heeft reclamant gevraagd is of zowel voor de machinefabriek als voor de
exploitanten van het bedrijfsverzamelgebouw geldt dat kan worden voldaan aan de gemeentelijke
parkeernorm. Hierop is inhoudelijk niet gereageerd
Wij betreuren het dat inhoudelijk niet is gereageerd op uw brief van 14 maart 2008. Hoewel in een
eerder stadium door de initiatiefnemer is bezien of de 6 parkeerplaatsen, gelegen op het perceel van
Machinefabriek "De Valk", konden worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van het
bedrijfsverzamelgebouw, is het gebruik hiervan thans niet meer van toepassing. De vereiste 37
parkeerplaatsen worden alle op eigen terrein gerealiseerd.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

/'. Aanvullend heeft reclamant b&w verzocht te bevestigen dat zij geen medewerking verlenen aan het
(destijds in procedure zijnde) wijzigingsplan, zolang de vereiste erfdienstbaarheid met bijbehorende
kettingbedingen niet is overeengekomen. Tevens is verzocht aan een verdere medewerking zodanige
voorwaarden te verbinden, dat de te vestigen bedrijven daadwerkelijk de toerit op het perceel van
Machinefabriek "De Valk" gebruiken en dan een gebruik van de Zeelbergseweg door vrachtverkeer
van en naar de bedrijfsverzamelgebouwen, is uitgesloten. Hierop is inhoudelijk geen antwoord
gegeven. Omdat daarnaast in de regels zoals die zijn opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan
terzake geen enkele waarborg is opgenomen, wordt gesteld dat niet wordt voldaan aan de beleidsnota
Parkeernormering Gemeente Valkenswaard.
Wij betreuren het dat inhoudelijk niet is gereageerd op uw brief. In de overeenkomst tussen De Valk en
Cervix, die is getekend op 15 augustus 2007, is de ontsluiting van het binnenterrein vanaf De Vest
opgenomen, echter is geen kettingbeding opgenomen. Door de gemeente is extern juridisch advies
ingewonnen inzake de in de notariële akte op te nemen onderwerpen. In het advies wordt gesteld dat, gegeven
het belang dat de toekomstige gebruikers zelf hebben bij de ontsluiting, een kettingbeding voor de uitrit
bepleitbaar is, maar dat dit niet noodzakelijk is. Aan de initiatiefnemer is vervolgens medegedeeld dat, in
navolging van het juridisch advies, wordt afgezien van de eis om een kettingbeding op te nemen ten aanzien
van de erfdienstbaarheid van de weg.
De stelling dat niet wordt voldaan aan de beleidsnota Parkeernormering Gemeente Valkenswaard wordt niet
onderschreven. Het bestemmingsplan is niet het aangewezen instrument om regels op te nemen ten aanzien
van een in- en uitrijverbod voor vrachtwagens langer dan 9 meter, daartoe dient een verkeersbesluit te worden
genomen. Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording onder punt ld.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
j . Er is geen deugdelijke watertoets uitgevoerd; in het ontwerp-plan is nog geen beschrijving opgenomen van
de watersystemen betreffende afvalwater en hemelwater.
De constatering dat de beschrijving van het watersysteem ontbreekt, is juist. Abusievelijk is het deel van de
waterparagraaf met daarin de vermelding hoe dient te worden omgegaan met het afvalwater en hemelwater
niet opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Inmiddels is een aanvulling voor de
waterparagraaf opgesteld en door het Waterschap De Dommel beoordeeld. De door het Waterschap gemaalcte
opmerkingen worden verwerkt in de toelichting en de regels van het bestemmingsplan.
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. In de regels zal het begrip
'waterhuishoudkundige voorzieningen' worden toegevoegd. In de toelichting worden de volgende
punten opgenomen:
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.
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k Ten aanzien van de financiële haalbaarheid zijn bij het opstellen van het ontwerp-plan verkeerde
uitgangspunten gehanteerd waardoor niet kan worden geconcludeerd dat de herziening geen
financiële consequenties heeft voor de gemeente Valkenswaard.
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente Valkenswaard is een planschade- en een
exploitatieovereenkomst gesloten, op grond waarvan kan worden gesteld dat de gemeente voor deze
ontwikkeling geen kosten maakt. De conclusie dat de herziening geen financiële consequenties heeft
voor de gemeente Valkenswaard is derhalve juist. Het gestelde in de toelichting onder hoofdstuk 6
'Financiële haalbaarheid' geeft echter geen juiste weergave van de gang van zaken. Dit zal tekstueel
worden aangepast.
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. In de toelichting wordt opgenomen
dat tussen de initiatiefnemer en de gemeente overeenstemming is over het kostenverhaal en dat
hiervoor een exploitatieovereenkomst is gesloten. Tevens wordt verwezen naar de
planschadeovereenkomst.
/. De planregels ten aanzien van de maximum bebouwde oppervlakte van gebouwen per bouwperceel zijn niet
duidelijk, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid. Zo is onduidelijk of nog steeds sprake is van 1 bouwperceel
indien na verloop van tijd een eigenaar ook het aangrenzende perceel koopt en een verbinding maakt tussen
de bedrijfsruimten. Deze discussie is eveneens gevoerd in het kader van het wijzigingsplan Zeelbergseweg 12,
hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot het beëindigen van de procedure.
Naar aanleiding van de zienswijzen tegen het ontwerp-wijzigingsplan "Zeelbergseweg 12" is een
second opinion uitgevoerd door Eiffel. Omdat de regels geen nadere eisen of randvoorwaarden stellen
ten aanzien van bijvoorbeeld de minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens en evenmin een
maximaal bebouwingspercentage kent, behoort het oprichten van bebouwing van maximaal 150 m
per individueel (kadastraal) perceel in beginsel tot de mogelijkheden. Uit de second opinion is tevens
naar voren gekomen dat bij wijziging van eigendomsverhoudingen de omvang en
bebouwingsmogelijkheden niet mee-wijzigen. Het is niet met het stelsel van de Wro te verenigen dat
veranderingen in eigendomssituaties gevolgen hebben voor de inhoud van het bestemmingsplan. Het
is niet deze discussie geweest, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat de procedure tot wijziging is
beëindigd.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
m. Vanwege de vele leegstaande bedrijfsverzamelgebouwen in Valkenswaard is de noodzaak om op deze
ongeschikte of minder geschikte locatie een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op te richten, niet aanwezig.
Het gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw dat inmiddels is gerealiseerd, is gelegen in het gebied met de
bestemming 'handel en dienstverlening'. Deze gebouwen zijn dus gebouwd binnen de voorschriften van het
vigerende bestemmingsplan. Daarnaast is bij het tot stand komen van het geldende bestemmingsplan de
mogelijkheid gecreëerd om binnen de planperiode bepaalde aangewezen zones te wijzigen van de
bestemming 'woondoeleinden' in de bestemming 'handel en dienstverlening'. De afweging om op deze
locatie bedrijvigheid toe te staan heeft dus al plaats gevonden in het moederplan "Omgeving Zandbergstraat Ooistraat". Bezwaren hiertegen, bijvoorbeeld omdat alternatieve locaties onderzocht hadden moeten worden,
hadden destijds bij de procedure van het bestemmingsplan ingediend moeten worden.

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

2. Achmea Rechtsbijstand, namens bewoners Zeelbergseweg 15, ingekomen op 3 december 2009.
a. Op het perceel zijn intussen 4 hallen gebouwd, op de kavel is een woning gebouwd. Nu alles klaar is volgt
de planologische inpassing. In de kern is dat de omgekeerde wereld.
De genoemde percelen zijn gelegen binnen het bestemmingsplan "Omgeving Zandbergstraat - Ooistraat" en
hebben de bestemming 'handel en dienstverlening' en 'woondoeleinden'. De realisatie van een
bedrijfsverzamelgebouw en een woning is hier toegestaan, op grond waarvan reeds in 2005, respectievelijk in
2007 bouwvergunning is verleend.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
b. Gevreesd wordt dat de bedrijfspanden worden ontsloten via de smalle strook grond tussen de percelen
Zeelbergseweg 10 en 12, gelegen pal aan de overkant van de eigen woning. Beweerdelijk stelt de
ontwikkelaar dat een nieicwe ontsluiting voor het bedrijventerrein is gevonden, op het terrein van
Machinefabriek "De Valk", Er is echter geen sprake van een recht van overpad wat in de openbare registers
is vastgelegd. Zodra de huur is opgezegd, zal het verkeer toch weer via de Zeelbergseweg moeten worden
afgewikkeld. Bovendien wordt de inrit door De Valk elke avond en in het weekend afgesloten zodat buiten
kantooruren geen gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe zuidelijk inrit.
Na het beëindigen van de wijzigingsprocedure ingevolge artikel 11 WRO, is de ontwikkelaar met
Machinefabriek "De Valk" overeengekomen dat via het perceel van dat bedrijf een nieuwe ontsluiting wordt
gerealiseerd naar De Vest. Dit recht van overpad is notarieel vastgelegd. Door de gemeente is extern juridisch
advies ingewonnen inzake de in de notariële akte op te nemen onderwerpen. In het advies wordt gesteld dat,
gegeven het belang dat de toekomstige gebruikers zelf hebben bij de ontsluiting, een kettingbeding voor de
uitrit bepleitbaar is, maar dat dit niet noodzakelijk is.
Overigens wordt het terrein buiten kantooruren aan beide zijden afgesloten, dus zowel de nieuwe zuidelijke
inrit als de inrit vanaf de Zeelbergeseweg. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van veiligheid, zodat buiten
kantooruren geen ongewenste bezoekers het tenein kunnen oprijden. De gebruikers van het
bedrijfsverzamelgebouw hebben ieder een eigen sleutel van de toegangspoorten.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
c. In de toelichting wordt beschreven dat voor de Zeelbergseweg een inrijverbod geldt voor vrachtwagens.
Tot nu toe is er geen sprake van een inrijverbod, er ligt geen verkeersbesluit en er zijn geen borden geplaatst.
Het vrachtverkeer kan dus vrijelijk van en naar het bedrijvencomplex via de Zeelbergseweg.
De verkeerssituatie met betrekking tot vrachtverkeer is besproken in de verkeerswerkgroep op 28 april 2010.
De verkeerswerkgroep is echter van mening dat het instellen van een vrachtwagenverbod voor voertuigen
langer dan 9 meter in de Zeelbergseweg niet de juiste 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

GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D
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.
In de toelichting wordt gesteld dat de ontsluiting van het terrein voor het vrachtverkeer uitsluitend
plaatsvindt via De Vest en dat een inrijverbod voor vrachtwagens geldt. Op grond van het
bovenstaande moet deze frase als onjuist worden beschouwd. De toelichting zal worden aangepast
waarbij vermeld wordt dat het omzetten van het adres van het bedrijfsverzamelgebouw als oplossing
wordt gezien voor het verminderen van vrachtverkeer door de Zeelbergseweg.
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. In de toelichting zal worden
aangegeven dat het terrein via twee toegangswegen 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.
d. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is een bedrijvencomplex van deze aard en omvang niet
passend. Er is geen sprake van een "gemengd gebied" maar van een "rustige woonwijk". Er dreigt een
onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.
Voor het nieuwe bestemmingsplan is gekeken naar de ligging van het plangebied in zijn omgeving.
Gelet op de ligging tegen de bebouwing van het bedrijventerrein aan De Vest, kan worden
geconcludeerd dat het plangebied is gelegen in een overgangszone tussen het bedrijventerrein en de
woonwijk. Derhalve wordt in onderhavig plan uitgegaan van de typering 'gemengd gebied', waarbij gelet op de afstand tot de aanwezige woningen - ook bedrijven in de categorie 3.1 zijn toegestaan.
Bovendien is een groot gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw gelegen op gronden met de
bestemming 'handel en dienstverlening'. Dit deel is reeds gerealiseerd binnen de voorschiften van het
geldende bestemmingsplan. Bezwaren hiertegen hadden destijds bij de procedure van het
bestemmingsplan ingediend moeten worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
e. Op te korte afstand wordt grootschalige bebouwing toegestaan, het voorheen nog open terrein is
grotendeels dichtgebouwd.
De afweging om op deze locatie in plaats van wonen, handel en dienstverlening toe te staan heeft al plaats
gevonden in het moederplan "Omgeving Zandbergstraat - Ooistraat". Bezwaren hiertegen hadden destijds bij
de procedure van het bestemmingsplan ingediend moeten worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
f. In het ontwerp-bestemmingsplan is onvoldoende aandacht besteed aan de verkeersproblematiek. Vroeg of
laat dreigt toch ontsluiting en aan/afvoer via de Zeelbergseweg, ook voor zwaar vrachtverkeer. Gelet op de
aard en omvang van de bedrijfsbebouwing dreigt hier verkeersoverlast. Feit is dat de Zeelbergseweg

ongeschikt is als ontsluitingsweg. De verkeersdruk neemtfors toe, niet alleen het aantal verkeersbewegingen
maar ook de aard van het wegverkeer zal ten nadele van omwonenden wijzigen.
Doordat in de toekomst ter plaatse geen detailhandel meer wordt toegestaan zal het verkeersaanbod van
bezoekers afnemen in vergelijking met de situatie ten tijde van Tuincentrum Valkenswaard. Het aantal
bedrijfsruimten neemt echter wel toe en daardoor naar verwachting ook de aan- en afvoer van goederen. Maar
omdat de te realiseren bedrijfsruimten bedoeld zijn voor bedrijven in de milieucategorieën 1, 2 en 3.1 is de
vrees voor veel (zwaar) vrachtverkeer onterecht. Verwacht wordt dat per saldo het verkeersaanbod weliswaar
zal veranderen, maar dat er geen sprake zal zijn van een ernstige toename van het verkeersaanbod.
Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording onder punt 2c.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
g. In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering zijn normen vastgelegd voor minimaal in acht te nemen
afstanden tussen bedrijven en woningen. Het plan is niet helder, aard en omvang van de toekomstige
bedrijvigheid blijft abstract.
Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is wat voor soort bedrijven zich zullen vestigen op de locatie,
mogen dit alleen bedrijven zijn in de milieucategorieën 1, 2 en 3.1. Hierdoor kan aan de afstanden uit de
bedoelde VNG publicatie worden voldaan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
h. Het plan wat nu dreigt is elders in Nederland vaak inzet van een ingrijpende saneringsoperatie waarbij
bedrijven die niet passen in een woonwijk gesaneerd moeten worden. Niet valt te begrijpen dat het open
terrein, deels nota bene bestemd als 'woondoeleinden' niet als zodanig wordt gebruikt voor woningbouw. Het
lijkt de omgekeerde wereld, temidden van een woonwijk wordt nu een bedrijvenbestemming gelegd.
De bedrijfsruimten in het onderhavige bouwplan zijn bedoeld voor milieucategorieën 1, 2 en 3.1. Dit is
bedrijvigheid met een geringe overlast voor de omgeving en past daarom prima aan de rand van een bestaand
bedrijventenein dat geschikt is voor zwaardere milieucategorieën. Hierdoor doet het verplaatsingsbeleid hier
geen opgeld.
Bovendien is een groot gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw gelegen op gronden met de bestemming
'handel en dienstverlening'. Dit deel is reeds gerealiseerd binnen de voorschiften van het geldende
bestemmingsplan. Bij het tot stand komen van het geldende bestemmingsplan is ook de mogelijkheid
gecreëerd om binnen de planperiode bepaalde aangewezen zones te wijzigen van de bestemming
'woondoeleinden' in de bestemming 'handel en dienstverlening'. De afweging om op deze locatie
bedrijvigheid toe te staan heeft dus al plaats gevonden in het moederplan "Omgeving Zandbergstraat Ooistraat". Bezwaren hiertegen hadden destijds bij de procedure van het bestemmingsplan ingediend moeten
worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
/'. In het vigerende bestemmingsplan "Omgeving Zandbergstraat-Ooistraat" is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen. De woonbestemming is om te zetten in Handel en dienstverlening MITS de gezamenlijke
bebouwingsoppervlakte beperkt blijft tot maximaal 150 m2. Nu komt er een compleet nieuw plan met een
veelvoud van 150 m2. Tevens omvat het oude plan de eis dat wijziging niet is toegestaan als 'het gebruik de
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