Nota van zienswijzen
Behorende bij het bestemmingsplan
“Dommelen 2009”

1. Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dommelen 2009’ heeft van 10 december 2009 tot en met 20 januari
2010 ter inzage gelegen. Daarvan is openbare kennisgeving gedaan in de Kempener Koerier, de
Staatscourant en op de website www.bestemmingsplannenvalkenswaard.nl.
Het bestemmingsplan ‘Dommelen 2009’ heeft eerder al twee maal ter inzage gelegen. Tijdens deze
tervisieleggingen heeft iedereen zijn of haar opmerkingen over het plan kenbaar kunnen maken.
Vervolgens is het bestemmingsplan behandeld in twee raadscommissies. Naar aanleiding van
ingediende zienswijzen, de behandeling in de raadscommissies en ambtelijke toetsingen zijn
aanvullingen, aanpassingen en wijzigingen voorgesteld die in het bestemmingsplan verwerkt moesten
worden.
Om iedereen opnieuw in de gelegenheid te stellen om zijn of haar opmerkingen kenbaar te maken over
het aangepaste ontwerpbestemmingsplan, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten
het bestemmingsplan ‘Dommelen 2009’ opnieuw in ontwerp ter inzage te leggen. Tijdens de
terinzagelegging van zes weken is iedereen de mogelijkheid geboden om schriftelijk of mondeling
zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard. In totaal zijn
42 zienswijzen binnengekomen, inclusief de zienswijzen die bij de eerdere tervisielegging zijn
ingediend.
In voorliggende Nota van zienswijzen worden deze zienswijzen besproken. Cursief is de zienswijze
samengevat weergegeven, waarna de gemeentelijke reactie is geformuleerd. Tevens is aangegeven of
naar aanleiding van de zienswijze aanpassing van het bestemmingsplan plaatsvindt.
Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de ingediende zienswijzen, wordt ook een aantal ambtshalve
wijzigingen gepresenteerd.
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2. Zienswijzen
De heer en mevrouw M. de Wit – Rutten, eigenaren van het perceel Westerhovenseweg 15,
ingekomen op 9 december 2009
1. Reclamanten overwegen om het perceel Westerhovenseweg 15 te verkopen. In het
ontwerpbestemmingsplan staat dat bij herbouw de goothoogte niet hoger mag zijn dan 3,5 meter.
In het hele straatbeeld echter staan huizen met een goothoogte van 6 meter. Reclamanten
verzoeken om in het nieuwe bestemmingsplan een goothoogte te realiseren van 6 meter.
Reclamanten hebben hun zienswijzen in een gesprek met de wethouder op 21 december 2009
toegelicht.
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe de
huidige situatie wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
De Westerhovenseweg is een oud bebouwingslint en diende als verbindings- en handelsroute
tussen Dommelen en Westerhoven e.v. Deze functie is nog steeds goed af te lezen aan de grote
diversiteit aan bebouwing die zo kenmerkend is voor deze bebouwingslinten. Deze grote
diversiteit bestaat niet alleen uit verschillende bouwstijlen maar ook uit een verspringende
voorgevelrooilijn. De verschillende bouwstijlen bestaan uit woningen van meer recentere datum,
zogenaamde jaren ’30 woningen, arbeiderswoningen en (voormalige) boerderijen. Door de
verschillende bouwstijlen is er ook een grote variatie in goot- en bouwhoogtes waar te nemen.
Ook de verspringingen in de rooilijn kunnen hiermee deels verklaard worden. De
‘oorspronkelijke’ woningen zijn dichter op de weg gebouwd dan de woningen van meer recentere
datum. Dit is gedaan om meer ruimte te creëren voor verkeersdoeleinden en om een voortuin te
kunnen maken. Dit alles maakt dat de Westerhovenseweg aangemerkt kan worden als
cultuurhistorisch waardevol.
De Westerhovenseweg 15 is één van de nog weinig overgebleven ‘oorspronkelijke’ bebouwing
langs de weg. De woning is een voormalige langgevel boerderij, is dicht op de weg gesitueerd en
heeft een lage goot. De woning is karakteristiek te noemen in zijn omgeving. Het verhogen van
de goot is om een tweetal redenen niet gewenst. De eerste reden is dat de diversiteit in goothoogte
kenmerkend is voor de straat. De tweede reden is dat de woning dicht op de weg is gesitueerd.
Een hogere goot, in combinatie met deze situering is niet gewenst. Hierdoor krijg je één of twee
lange en hoge gevels dicht op de weg.
Het is belangrijk dat de diversiteit van de Westerhovenseweg niet verder wordt afgevlakt.
Gezien het voorgaande is, naast het conserverend karakter van het bestemmingsplan, het vanuit
stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om op onderhavig perceel de maximale goothoogte te
verhogen tot 6 meter.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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2.

Gezien de breedte van het perceel wordt verzocht het perceel te splitsen, zodat er twee
bouwkavels ontstaan.
Het perceel Westerhovenseweg 15 is bestemd als “Wonen” met de bouwaanduiding
‘woningcategorie – vrijstaand’. Ingevolge artikel 19.2 van de bijbehorende regels mogen ter
plaatse binnen het bouwvlak vrijstaande woningen worden gebouwd met in achtneming van de
gestelde bouwregels. Het aantal woningen wordt echter niet beperkt.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

De heer B. Verdonk, Het Loobroek 8, 5551 ZD te Valkenswaard, ingekomen op 17 december
2009
3. Reclamant geeft aan dat de op 12 februari 2009 ingediende zienswijzen geheel in stand blijven.
Voordat de actualisatie van het bestemmingsplan was gestart, is de strook grond grenzend aan de
zijkant van de woning door de gemeente aan reclamant te koop aangeboden. Reclamant is bereid
de grond te kopen als de bestemming gewijzigd wordt. Verzocht wordt het aan te kopen deel
grond om te zetten naar de bestemming ‘Wonen’, met de aanduiding ‘met gebouwen (mg)’. De
grens kan gelijk worden getrokken met het achterliggende perceel Peelsenbos 3.
NB. De koopakte zal pas passeren na de vaststelling van het bestemmingsplan, wanneer het op
bovenstaand punt gewijzigd wordt vastgesteld.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
F. Schaffels, Bergstraat 32, 5551 AX te Valkenswaard, ingekomen op 17 december 2009
4. Reclamant geeft aan dat de op 6 februari 2009 ingediende zienswijzen inclusief aanvullingen
ingekomen op 14 september 2009 geheel in stand blijven.
Reclamant verzoekt om met betrekking tot het perceel Bergstraat 32, Café Dommelstroom, het op
de plankaart voorgestelde bebouwingspercentage van 10% te verruimen naar bijvoorbeeld 30%,
zodat voorgenomen uitbreidingsplannen van circa 80 m2 gerealiseerd kunnen worden.
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe de
huidige situatie wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De
voorgestelde ontwikkeling is daarom niet meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
Inmiddels is de gewenste uitbreiding separaat beoordeeld, waarbij is besloten middels ontheffing
medewerking te verlenen aan het verzoek. Voordat ontheffing en bouwvergunning kan worden
verleend, dient het verzoek ter inzage te worden gelegd, zodat een ieder zienswijzen kan indienen
over de uitbreiding. Omdat de afloop van de ontheffingsprocedure niet duidelijk is, kan het
bestemmingsplan “Dommelen 2009” hierop niet anticiperen.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer H.A. Vink, Jagerwei 11, 5551 PW te Valkenswaard, ingekomen op 18 december 2009
5. Reclamant geeft aan dat de op 26 januari 2009 ingediende zienswijzen geheel in stand blijven,
met de opmerking dat de correctie in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is aangebracht.
Reclamant verzoekt de strook grond die is aangekocht van de gemeente behorende bij het perceel
Jagerwei 11 te verwerken op de plankaart. Daaraan wordt toegevoegd dat op deze strook grond
een bebouwingsregeling zonder gebouwen mag gelden.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
J. Vos, Norbertusdreef 27, 5551 BA te Valkenswaard, ingekomen op 18 december 2009
6. Reclamant geeft aan dat de op 20 januari 2009 ingediende zienswijzen geheel in stand blijven.
Reclamant verzoekt de groenstrook gelegen achter de woningen aan de Norbertusdreef 19 t/m 27
te bestemmen als “mg”.
De gronden die de gemeente aan particulieren heeft verkocht waren in de huidige
bestemmingsplannen bestemd als groen of verkeersdoeleinden. Op deze gronden mag daarom
niet worden gebouwd. Met die reden zijn de gronden verkocht tegen snippergroen prijs.
De betreffende groenstrook is gelegen tegenover de woningen aan Peelsenbos 5 en 7 en loopt
door tot op de hoek met De Bochten. Door deze ligging is het vanuit ruimtelijk,
stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet gewenst dat de groenstrook geheel bebouwd
wordt. Daarom wordt voorgesteld om de bestemming ‘Groen’ te wijzigen naar een zone ‘zonder
gebouwen (zg)’ van 3 meter breed aansluitend aan de bestemming ‘Verkeer’. De rest van de
bestemming ‘Groen’ wordt gewijzigd naar de zone ‘met gebouwen (mg)’, omdat hiertegen geen
ruimtelijke of stedenbouwkundige bezwaren aanwezig zijn.
Deze wijzigingen zijn reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan “Dommelen 2009”.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
7.

Reclamant verzoekt de gronden aan de noordzijde van de woning gelegen aan de Norbertusdreef
27 met de aanduiding “zg+” te veranderen in gedeeltelijk “Wonen, mg” en gedeeltelijk “Wonen,
zg”, een en ander zoals aangegeven in de bijlage bij de brief.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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De heer J.A.C. Mens, Moutlaan 12, 5551 TM te Valkenswaard, ingekomen op 28 december 2009
8. Reclamant geeft aan dat de op 16 februari 2009 ingediende zienswijzen geheel in stand blijven en
worden aangevuld met Bijlage I.
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” druist in tegen het vigerende beleid om bedrijven “uit” te
plaatsen. Het beleid is volgens reclamant gericht op het mijden van milieubelastende bedrijven in
de directe nabijheid van woningen.
Het bestemmingsplan is conserverend van aard wat inhoudt dat in principe de huidige situatie
wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het zonder meer
“wegbestemmen” van alle bedrijven gelegen binnen een woonomgeving past niet binnen het
conserverend karakter van het plan. In het geldend bestemmingsplan “Dommelen” is het perceel
Bergstraat 98 bestemd als ‘niet-industrieel bedrijfsterrein’. Binnen deze bestemming zijn
bedrijven toegestaan in categorie I en II van de Staat van Bedrijven cq Inrichten. De oude
bestemming is omgezet naar de bestemming ‘Bedrijven’. Daarnaast is voor onderhavig perceel
bepaald dat binnen deze bestemming alleen bedrijven toegestaan zijn met een beperkte
milieuhinder die voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van Inrichtingen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
9.

Bestemmingsplannen zouden moeten dienen om de rechten van bewoners te beschermen met
betrekking tot wonen, privacy, kwaliteit van wonen en waardebehoud van woningen.
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” voorziet niet in voldoende mate in de bescherming van de
woonfuncties. Jarenlang is er geen overlast geweest van het voormalige bedrijf, totdat het pand
Bergstraat 98 in 2002 verkocht werd aan een installatiebedrijf.
Het bestemmingsplan is een instrument waarmee het gebruik van gronden binnen de gemeente
vastgelegd wordt. Hierbij worden afwegingen gemaakt vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig
oogpunt. Het bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.
Echter, het daadwerkelijke gebruik van de gronden kan mogelijk tot overlast leiden. Dit is
grotendeels afhankelijk van de gebruiker van de gronden en gebouwen. Zoals reclamant zelf
aangeeft is er lange tijd geen sprake geweest van overlast door het voormalige bedrijf, terwijl ook
toen de gronden bestemd waren ten behoeve van bedrijven in de categorie I en II. Bedrijven in
deze categorieën zijn uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening binnen de
woonomgeving toegestaan. Mocht het daadwerkelijke gebruik van de gronden leiden tot overlast,
zoals in onderhavig geval, dan betreft dit een kwestie van handhaving. Dit neemt echter niet weg
dat een bepaalde bestemming vanuit ruimtelijk oogpunt toch gerechtvaardigd kan zijn. Overigens
is onzerzijds tijdens uitgevoerde controles nimmer overlast in die zin dat milieuregels worden
overtreden, vastgesteld.
Zoals onder punt 8 aangegeven past het zonder meer “wegbestemmen” van bedrijven binnen een
woongebied niet binnen het karakter van voorliggend bestemmingsplan. Bestaande bedrijven
krijgen daarom de bestemming “Bedrijf (B)”. Het bestemmingsplan koppelt aan de
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bedrijfsbestemming een categorie die borg staat voor een gegarandeerde afstandsmaat tot
kritische bestemmingen zoals woningen. In onderhavige situatie zijn bedrijven toegestaan in de
categorieën 1 en 2. Bedrijven in deze categorieën zijn in het algemeen te karakteriseren als
bedrijfsactiviteiten die vanwege hun aard toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen.
Door gebruikmaking van de categorieën zijn wij van mening dat het bestemmingsplan in beginsel
in voldoende mate voorziet in de bescherming van gevoelige bestemmingen en dat het
bestemmingsplan daardoor niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
10. Reclamant geeft aan sinds 2003 niet aflatende en ernstige vormen van milieuhinder en ernstige
aantasting van het woongenot te ondervinden van het installatiebedrijf gelegen aan de Bergstraat
98. Reclamant geeft een kort overzicht van de vormen van milieuhinder en aantasting van het
woongenot, zoals overlast door vervoersbewegingen van vrachtwagens en bussen, verlies van
privacy doordat chauffeurs over de tuinafscheiding kunnen kijken vanuit de cabine, aanwezigheid
van brandgevaarlijke stoffen in vrachtwagens, stankoverlast door stationair laten lopen van
vrachtwagenmotoren, geluidsoverlast door gooien met metalen materialen en slijpen van
metalen.
Reclamant is reeds jaren in gesprek met gemeente Valkenswaard om te bezien op welke wijze tot
beëindiging van de milieuhinder en aantasting van het woongenot kan worden gekomen, tot op
heden zonder resultaat.
De verschillende klachten met betrekking tot milieuhinder en ernstige aantasting van het
woongenot hebben geen betrekking op het bestemmingsplan zelf, maar op de handhaving
daarvan. De klachten zijn bekend en afgehandeld door team Toezicht en Handhaving. Door team
Toezicht en Handhaving is naar aanleiding van de klachten met betrekking tot milieuhinder een
onderzoek gestart. Aangezien uit controles niet is gebleken dat er terzake milieuregels werden
overtreden, heeft dit onderzoek niet geleid tot handhavend optreden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
11. Reclamant geeft aan dat het installatiebedrijf in gebreke is gebleven met het indienen van een
aanvraag voor een vergunning. Op het aanvraagformulier zou verkeerde informatie zijn
ingevuld. Uiteindelijk is een vergunning verleend, zonder benodigd akoestisch onderzoek. Een
akoestisch onderzoek heeft nooit plaatsgevonden. De bewoners klagen al jaren lang, maar zonder
resultaat. Andere vergelijkbare bedrijven beschikken over een bedrijfsruimte waarin geparkeerd
wordt en werkzaamheden worden uitgevoerd om overlast te voorkomen.
De aanvraag om milieuvergunning is destijds behandeld door de afdeling Vergunningen, hetgeen
uiteindelijk geresulteerd heeft in een milieuvergunning. De vergunning is onder bepaalde
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voorwaarden verleend, waarbij de aanvraag getoetst is aan geldende wet- en regelgeving. Indien
de voorwaarden van de milieuvergunning niet worden nagekomen, kan dit aanleiding zijn tot
handhaving. Handhavingskwesties worden behandeld door team Toezicht en Handhaving. Deze
vallen buiten de bestemmingsplanprocedure. Zoals onder 10 reeds vermeld heeft onderzoek door
team Toezicht en Handhaving tot op heden niet geleid tot handhavend optreden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
12. Het installatiebedrijf aan de Bergstraat 98 werkt buiten, parkeert buiten en slaat bedrijfsafval
buiten op. Reclamant kan zich niet voorstellen dat een bestemmingsplan daarin faciliterend
voorziet. Een bedrijf welke zulke lage normen en waarden hanteert hoort niet in een woonwijk
thuis. Dit leidt tot een onaanvaardbare vernietiging van de privacy, het woongenot en een
aantasting van het minimale recht op de kwaliteit van wonen waar iedere Nederlander recht op
heeft. Een bestemmingsplan dient deze rechten te beschermen.
Het bestemmingsplan voorziet in een (conserverende) bedrijfsbestemming in de categorieën 1 en
2. Bedrijven in deze categorieën zijn in het algemeen te karakteriseren als bedrijfsactiviteiten die
vanwege hun aard toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen. Naar onze mening is
bestemmingsplan “Dommelen 2009” dan ook niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
Indien bedrijven in strijd handelen met de in het bestemmingsplan en milieuvergunningen
neergelegde regels en voorwaarden, kan de gemeente handhavend optreden. Dit hoeft echter niet
meteen tot gevolg te hebben dat de bedrijfsbestemming op een bepaalde locatie vanuit
planologisch oogpunt ongewenst is.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
13. Door het niet beschermen van deze waarden is de waarde van de woning van reclamant ruim
€90.000,- verminderd sinds de vestiging van het bedrijf, hetgeen door een taxatie is bewezen en
door hertaxaties in het kader van de WOZ is bevestigd.
Het bestemmingsplan is conserverend van aard wat inhoudt dat in principe de huidige situatie
wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
Indien reclamant van mening is dat door het nieuwe bestemmingsplan “Dommelen 2009” de
waarde van de woning verder vermindert, kan reclamant op grond van afdeling 6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening een verzoek om tegemoetkoming in schade indienen nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
14. Reclamant verzoekt in het bestemmingsplan te voorzien dat de in- en uitrit naar perceel 3587 en
de ruimte achter de opslagloods op perceel 3587 niet bestemd is om als parkeerplaats voor
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vrachtwagens te dienen. Het betreft hier een brandgang die vrij moet blijven van obstakels.
De gronden hebben in het geldende bestemmingsplan “Dommelen” de bestemming
‘verkeersdoeleinden/ontsluitingsfunctie’ en zijn primair bestemd voor onder andere
parkeergelegenheden. Gezien het conserverend karakter van het bestemmingsplan “Dommelen
2009” zijn de betreffende gronden bestemd als “Verkeer – verblijf”, waarbinnen onder andere
parkeervoorzieningen zijn toegestaan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
15. Reclamant verzoekt in het bestemmingsplan een zodanige voorziening op te nemen dat (op
termijn) ‘uitplaatsing’ van het installatiebedrijf plaatsvindt cq de milieuhinder en aantasting van
het woongenot eindigt.
Indien het installatiebedrijf wordt beëindigd kan op dat moment naar een nieuwe invulling van
het perceel gekeken worden. Indien een andere bestemming gewenst is, dient het
bestemmingsplan hierop herzien te worden. Gezien het conserverend karakter van het
bestemmingsplan kan daarop niet vooruit worden gelopen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer R. Zeijen, Bergstraat 47, 5551 AW te Valkenswaard, ingekomen op 28 december 2009
16. Reclamant is eigenaar van perceel Bergstraat 45-47. De bovenwoning (nummer 47) wordt door
reclamant bewoond. De begane grond (nummer 45) huisvest een praktijk voor fysiotherapie,
manuele therapie, fysiofitness, podologie, psychologie, etc. Er vindt ook ‘ondergeschikte
detailhandel’ plaats, zoals verkoop van braces, steunzolen, etc.
De huidige aanduiding voor ‘(para)medische doeleinden’ (md) wordt als te beperkend gezien. De
courantheid van het pand wordt ernstig beperkt en dit komt de bedrijfsvoering niet ten goede.
Reclamant stelt voor op het perceel de bestemming “Maatschappelijk” neer te leggen net zoals
het pand van de fysiotherapeut aan Escudohof 2. Deze bestemming doet volledig recht aan de
huidige situatie en belemmert de ontwikkeling van de praktijk voor de toekomst niet.
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe de
huidige situatie wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
De begane grond van het pand Bergstraat 45-47 wordt gebruikt ten behoeve van een praktijk
gevestigd voor onder andere fysiotherapie, manuele therapie, fysiofitness, podologie en
psychologie. De verdieping wordt bewoond door reclamant.
Door het perceel te bestemmen als “Maatschappelijk” wordt gebruik van het gebouw aanzienlijk
verruimd ten behoeve van onder andere openbare en maatschappelijke dienstverlening, religie,
verenigingsleven, sociale- en culturele doeleinden. Dit kan leiden tot voor deze locatie
ongewenste ontwikkelingen. Daarom is het perceel in bestemmingsplan “Dommelen 2009”
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bestemd als “Wonen” met de aanduiding ‘(para) medische doeleinden’. Ingevolge de toelichting
van het bestemmingsplan wordt genoemde aanduiding gebruikt om bijvoorbeeld
praktijkvestigingen voor fysiotherapie toe te staan. Door deze manier van bestemmen wordt ons
inziens recht gedaan aan het huidige gebruik van het perceel voor zowel bewoning als
(para)medische doeleinden, waarbij een verdere ontwikkeling van de fysiotherapiepraktijk niet
wordt belemmerd.
De bebouwing op het perceel aan het Escudohof , waarnaar reclamant verwijst, wordt alleen
gebruikt ten behoeve van de fysiotherapiepraktijk. Op deze locatie is geen gecombineerd gebruik
met wonen toegestaan. In het geldende bestemmingsplan “Brouwershof-Noord II,
uitwerkingsplan woondoeleinden A” is dit perceel bestemd als “Kantoren”, waarbij de gronden
onder andere bestemd zijn voor medische dienstverlening, praktijkruimten en andere vormen van
dienstverlening. In aansluiting op de geldende bestemming en de huidige situatie, is naar onze
mening op het perceel aan het Escudohof de bestemming “Maatschappelijk” geoorloofd.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer ir. W. van Dam, Bottelierwei 6, 5551 RC te Valkenswaard, ingekomen op 6 januari 2010
17. De gronden gelegen tussen de panden Bottelierwei 6 en 8 staan aangegeven als verkeersweg.
Deze gronden zijn in 2001 verkocht aan de bewoners van deze panden. Reclamant beschouwt het
aangeven van de weg als foutief en tekent bezwaar aan tegen dit plan.
De gronden die de gemeente aan particulieren heeft verkocht waren in de huidige
bestemmingsplannen bestemd als groen of verkeersdoeleinden. Op deze gronden mag daarom
niet worden gebouwd. Met die reden zijn de gronden verkocht tegen snippergroen prijs. Met het
opstellen van het nieuwe bestemmingsplan “Dommelen 2009” is de huidige situatie zoveel
mogelijk overgenomen. De door reclamant aangegeven gronden dienen derhalve, conform het
conserverende karakter van het bestemmingsplan, onderdeel uit te maken van de percelen
Bottelierwei 6 en 8. De gronden hebben de bestemming ‘Wonen’ gekregen met gedeeltelijk de
aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg)’ en gedeeltelijk de aanduiding ‘zone met gebouwen
(mg)’.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt de
strook grond gelegen tussen de percelen Bottelierwei 6 en 8 bestemd als ‘Wonen’ met
gedeeltelijk de aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg)’ en gedeeltelijk de aanduiding ‘zone met
gebouwen (mg)’, overeenkomstig kaartfragment A.
De heer en mevrouw Baars, Bergstraat 5, 5551 AW Valkenswaard, ingekomen op 11 januari
2010
18. Het perceel Bergstraat 5 ligt een stuk lager dan de omliggende gebieden. Als gevolg hiervan
loopt door de tuin een natte zone en een schouwsloot. Deze gebiedskenmerken maken samen met
het cultuurhistorisch waardevolle pand, dat het totale perceel cultuurhistorisch en archeologisch
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waardevol is. Om die waarden te waarborgen wordt verzocht de schouwsloot als zodanig te
bestemmen tot ‘Water’. Omdat in het kader van het project Valkenswaard Zuid aan de
achterzijde van het perceel natuurontwikkeling plaats gaat vinden en mogelijk een dijk wordt
aangelegd, is het juist van belang dat de bestaande situatie op het perceel Bergstraat 5 in het
bestemmingsplan ‘Dommelen 2009’ goed wordt vastgelegd.
De cultuurhistorische en archeologische waarden van het perceel en het pand worden beschermd
door de aanduidingen ‘archeologisch waardevol’ en ‘cultuurhistorisch waardevol’. Waterlopen
die zijn gelegen op privé-percelen zijn in het bestemmingsplan “Dommelen 2009” niet
gedetailleerd bestemd, maar worden in dit geval beschermd door de aanduiding ‘archeologische
waardevol’ en het daarbij behorende aanlegvergunningstelsel. De mogelijke aanleg van een dijk
in het kader van het project “Lage Heide” (voorheen “Valkenswaard Zuid”) zal in overleg met
Waterschap De Dommel plaatsvinden, waarbij de gevolgen voor de omgeving in beeld worden
gebracht. Dit maakt onderdeel uit van het ontwerp uitwerkingsplan “Lage Heide, natuur”.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
19. Reclamanten geven aan dat bij een van de laatste behandelingen van het bestemmingsplan in de
gemeenteraad het CDA heeft voorgesteld de uitbreiding van de begraafplaats “mee te nemen” in
het nieuwe bestemmingsplan. Gelet op het voorliggende plan wordt niet op het CDA voorstel
ingegaan. Mocht tijdens de behandeling van het bestemmingsplan deze wijziging van bestemming
toch worden doorgevoerd, dan maken reclamanten daar nu reeds op voorhand bezwaar tegen
vanwege de gevolgde procedure.
De uitbreiding van de begraafplaats wordt momenteel niet rechtstreeks mogelijk gemaakt in
“Dommelen 2009”. Echter, het bestemmingsplan voorziet mede vanuit maatschappelijk oogpunt
wel in een wijzigingsbevoegdheid waarmee de betreffende gronden middels een separate
wijzigingsprocedure gewijzigd kunnen worden ten behoeve van de uitbreiding van de
begraafplaats. In de wijzigingsbevoegdheid zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden
voldaan, alvorens kan worden overgegaan tot het daadwerkelijk wijzigen van de betreffende
bestemmingen. Hiermee wordt de zorgvuldigheid gewaarborgd.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer P.G.T.M. Cootjans, Dommelstraat 14, 5551 TA Valkenswaard, ingekomen op 14 januari
2010
20. Reclamant verzoekt een wijziging in het bestemmingsplan op te nemen voor de percelen G3622
en G3623, waardoor bebouwingsruimte gecreëerd wordt voor het onderbrengen van licht vee,
e.e.a. in overeenstemming met het conserveringsplan met verruiming bouwmogelijkheden
achtererf.
Daarnaast verzoekt reclamant perceel G3623 geheel mee te nemen binnen het
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ontwerpbestemmingsplan en gezien de oppervlakte van het perceel van meer dan 10.000 m2 de
mogelijkheid op te nemen om hier een bijgebouwenregeling toe te staan.
Genoemde percelen zijn niet volledig gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan
“Dommelen 2009”. De grens van het bestemmingsplan is gelegd achter de bestaande
woonpercelen aan de Dommelstraat. De zone gelegen achter deze woonbestemming tot aan De
Dommel is uit het plan gelaten, omdat deze zone vanuit planologisch oogpunt beter aansluit bij
het buitengebied. Deze zone zal worden meegenomen bij de actualisering van het
bestemmingsplan “Buitengebied”.
Voor de gronden die wel gelegen zijn binnen het bestemmingsplan “Dommelen 2009” gelden de
bouwregels voor aanbouwen en bijgebouwen zoals opgenomen in artikel 19.3.3 van het
bestemmingsplan. Deze regeling voorziet in het bouwen van aanbouwen en bijgebouwen tot een
maximale oppervlakte van 150 m2, hetgeen naar het inzicht van de gemeente voldoende
bouwmogelijkheden biedt. Er zijn dan ook geen redenen om deze regels voor (zeer) grote
percelen verder te verruimen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
21. Reclamant verzoekt te voorzien in de mogelijkheid van toekomstige bebouwing op het
achterterrein ten behoeve van mantelzorg en verzoekt hier reeds rekening mee te houden om in de
nabije toekomst complexe structuren en lange wachtperiodes te vermijden.
Het bestemmingsplan “Dommelen 2009” biedt op grond van artikel 19.6.3 onder voorwaarden
een ontheffingsmogelijkheid ten behoeve van het gebruik van een bijgebouw als afhankelijke
woonruimte uit een oogpunt van mantelzorg. Hiermee biedt het plan de mogelijkheid om in de
toekomst te bouwen ten behoeve van mantelzorg.
Overigens wordt door het ministerie van VROM de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’
(Wabo) voorbereid. Deze nieuwe wet gaat waarschijnlijk het bouwen ten behoeve van mantelzorg
vergunningsvrij maken. De wet is echter nog niet aangenomen en is daarom nog aan wijzigingen
onderhevig. De Wabo treedt waarschijnlijk op 1 juli 2010 in werking.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer C. Damen, Turfstekerwei 7, 5551 SH te Valkenswaard, ingekomen op 14 januari 2010
22. Reclamant geeft aan dat de zijtuin in het ontwerpplan is aangeduid als openbaar groen (G).
Reclamant heeft deze gronden echter aangekocht en verzoekt de zijtuin aan te duiden als ‘zg+’.
De gronden die de gemeente aan particulieren heeft verkocht waren in de huidige
bestemmingsplannen bestemd als groen of verkeersdoeleinden. Op deze gronden mag daarom
niet worden gebouwd. Met die reden zijn de gronden verkocht tegen snippergroen prijs. Met het
opstellen van het nieuwe bestemmingsplan “Dommelen 2009” is de huidige situatie zoveel
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mogelijk overgenomen. De door reclamant aangegeven zijtuin dient derhalve, conform het
conserverende karakter van het bestemmingsplan, onderdeel uit te maken van het perceel
Turfstekerwei 7. Er zijn vanuit stedenbouwkundig of ruimtelijk oogpunt geen bezwaren de
gronden te voorzien van de bestemming ‘Wonen’ de aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg+)’.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt de
strook grond gelegen ten noorden van het perceel Turfstekerwei 7 bestemd als ‘Wonen’ met de
aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg+)’, overeenkomstig kaartfragment B.
23. De inrit van reclamant (en die van de buren) is aangeduid als straat (V), maar dit is eigen grond
waarbij de buren elkaar “wegen”. Reclamant verzoekt dat de inrit aangeduid wordt als ‘W (mg)’
omdat dit dezelfde situatie betreft als bij Turfstekerwei 22 t/m 30.
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe de
huidige situatie wordt vastgelegd. Het huidige gebruik van de betreffende gronden is gericht op
het ontsluiten van de percelen Turfstekerwei 1 tot en met 7 voor gemotoriseerd verkeer. De
bestemming ‘Verkeer’ is in deze de juist neergelegde bestemming.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
Stichting Achmea Rechtsbijstand namens de heer C.H. de Cort, Gertrudisdal 14, 5551 BD te
Valkenswaard, ingekomen per fax op 18 januari 2010 en per brief op 19 januari 2010
24. Volgens reclamant is de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan niet aangepast in
overeenstemming met de gemeentelijke reactie op de inspraakreactie op het voorontwerp. Zo zou
de diepte van het bouwvlak aangepast worden naar 15 meter. Reclamant verzoekt dit alsnog te
verwerken op de plankaart. Ook de breedte van het bouwvlak zou aangepast worden. Maar het
bouwvlak is niet in oostelijke richting verschoven, het is alleen maar kleiner geworden.
Reclamant verzoekt nogmaals dat de verruiming en verplaatsing van het bouwblok op zijn
perceel in eerdere fasen steeds is toegezegd door de gemeente. Er staat ook telkens in de reactie
op zijn zienswijzen vermeld dat zijn bouwblok op de bestemmingsplankaart is aangepast. Dit is
echter niet het geval. De aanpassing is niet correct uitgevoerd en ook in het nieuwe ontwerp is dit
helaas weer het geval.
Naar aanleiding van de inspraakreactie is de diepte van het bouwvlak in het
ontwerpbestemmingsplan aangepast tot 15 meter. Dit past binnen de nieuwe systematiek van het
bestemmingsplan waarbij vrijstaande woningen een bouwvlak hebben met een diepte van 15
meter. De breedte van het bouwvlak is zodanig aangepast dat de bestaande hoofdmassa binnen
het bouwvlak is gelegen.
Aan het verzoek van reclamant om ook de zijaanbouw in het bouwvlak op te nemen is niet
tegemoet gekomen. Reden is het conserverende karakter van het bestemmingsplan, waarbij de
huidige situatie wordt vastgelegd. Daarnaast zijn er geen stedenbouwkundige of ruimtelijke
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redenen aanwezig om de bestaande zijaanbouw in het bouwvlak op te nemen. De bestaande
aanbouwen en bijgebouwen zijn om die reden gelegen in de zone ‘met gebouwen (mg)’.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
25. Reclamant heeft geconstateerd dat in het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan de wooncategorie is veranderd van (wc-h) naar (wc-v).
Reclamant verzoekt deze wijziging niet op te nemen en licht toe dat in het huidige
bestemmingsplan “Dommelen” de kavel de bestemming E2b heeft, dat wil zeggen vrijstaand of
halfvrijstaand met een maximale goothoogte van 6 meter. Door het veranderen van de
woningcategorie is het in de toekomst niet meer mogelijk om er twee halfvrijstaande woningen
van te maken.
Reclamant geeft aan dat ook in het aangepaste ontwerp weer zonder reden de optie van een
tweede halfvrijstaande woning ontnomen is door de bestemming zonder enige onderbouwing
hiertoe te wijzigen van twee halfvrijstaande woningen naar een enkele vrijstaande woning. Dit
terwijl het uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat sprake is van conservering en bovendien
voor verruiming bij de woonfunctie. In de toelichting staat uitdrukkelijk vermeld dat men
minimaal de bouwopties uit het vorige bestemmingsplan terug krijgt. Het wijzigen van de
bestemming van twee halfvrijstaande woningen naar een enkele vrijstaande woning op het
perceel is hiermee rechtstreeks in strijd.
Ook de mogelijkheid voor een eventuele binnenplanse ontheffing is een achteruitgang, nu deze
speciaal zal moeten worden aangevraagd en aan voorwaarden gebonden is.
In de toelichting wordt verwoord dat bij het opstellen van het bestemmingsplan “Dommelen
2009” conserveren als beleidsuitgangspunt is genomen, waarbij de bestaande, feitelijke situatie in
het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke
ontwikkelingen worden in beginsel niet mogelijk gemaakt. Het conserverende karakter heeft
echter niet tot gevolg dat de bestaande bouw- en gebruiksregels letterlijk uit de oude
bestemmingsplannen overgenomen worden. De in het bestemmingsplan “Dommelen 2009”
opgenomen bebouwingsregeling is speciaal ontwikkeld ten behoeve van het actualiseren van
bestemmingsplannen, om op die manier te komen tot een eenduidige regeling die in alle nieuwe
bestemmingsplannen in Valkenswaard toegepast kan worden.
Omdat op het perceel Gertrudisdal 14 sprake is van een vrijstaande woning is conform het
beleidsuitgangspunt en de nieuwe systematiek van het bestemmingsplan de ‘woningcategorie –
vrijstaand (wc-v)’ opgenomen.
Ontwikkelingen van een hoofdgebouw, zoals woningsplitsing of nieuwbouw van
aaneengeschakelde woningen, worden in beginsel niet mogelijk gemaakt. Dergelijke initiatieven
zullen aan de hand van een concreet verzoek apart worden beoordeeld op onder andere
ruimtelijke, stedenbouwkundige en verkeerskundige aspecten. Indien de gemeente de
voorgestelde ontwikkeling wenselijk acht, kan deze middels de binnenplanse ontheffing mogelijk
worden gemaakt. De aan de binnenplanse ontheffing verbonden voorwaarden zijn van ruimtelijke
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en stedenbouwkundige aard, zodat een deugdelijke afweging in het kader van een goede
ruimtelijke ordening dient te worden gemaakt alvorens ontheffing verleend kan worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
26. Reclamant heeft geconstateerd dat in het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan de erfbebouwing met gebouwen (mg) is gewijzigd en verzoekt deze
wijziging niet op te nemen.
Met betrekking tot de gronden waarop erfbebouwing is toegestaan is de bestaande, feitelijke
situatie op de plankaart opgenomen. Daarbij is tevens rekening gehouden met de
bestemmingsgrenzen van het vigerend bestemmingsplan. De voormalige bestemming ‘Tuin II’ is
aangepast conform de nieuwe systematiek van het bestemmingsplan naar de zone ‘met gebouwen
(mg)’.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
27. Reclamant heeft geconstateerd dat in het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan de maximale goothoogte is gewijzigd van 6 meter naar 3,5 meter.
De achterzijde van het pand heeft over de volle breedte een goothoogte van 5,5 meter. Door het
wijzigen van de maximale goothoogte naar 3,5 meter is het uitbreiden van de bestaande beperkte
verdiepingsoppervlakte niet meer mogelijk.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
Mevrouw Y. v.d. Voort – Honings, inzake Bergstraat 36 te Valkenswaard, ingekomen op 18
januari 2010
28. De voormalige boerderij gelegen aan de Bergstraat 36 is ongewijzigd in het
ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Reclamant verzoekt dit in heroverweging te nemen en wel
om de volgende redenen:
a. Sinds november 2004 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente over herontwikkeling op dit
perceel;
b. De gemeente heeft ingestemd mee te willen werken aan deze herontwikkeling. Hierover zijn
dan ook verschillende gesprekken met de gemeente gevoerd. In het gesprek op 27-07-06 met
wethouder Buiter is gekozen voor een model voor de bouw van 15 appartementen. In een
brief/memo van 04-08-06 geeft de gemeente aan de voorkeur te geven aan het bouwen van 15
appartementen van ongeveer 100 vierkante meter verdeeld over drie bouwlagen;
c. Naar aanleiding hiervan is door Compositie 5 Stedenbouw een gebiedsvisie opgesteld. Door
wisselingen van wethouders binnen de gemeente is helaas het plan opnieuw gestrand op het
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punt “parkeren op eigen terrein voor bezoekers”, omdat het aanbod om hiervoor grond aan te
kopen later weer is ingetrokken.
Wel staat nog steeds dat de gemeente wil meewerken aan de herontwikkeling en dat we
momenteel overleg hebben hoe hier uit te komen.
d. De huidige bestemming van wonen en bedrijfsruimte is niet meer realistisch in de komende
planperiode van 10 jaar. Gezien de gesprekken van de afgelopen 5 jaar zal er zeer zeker
binnen deze termijn een andere invulling voor de locatie plaatsvinden.
De door Compositie 5 Stedenbouw opgestelde gebiedsvisie is tot op heden niet vastgesteld.
Belangrijkste reden is dat de ontwikkeling dient te voorzien in voldoende parkeerplaatsen op
eigen terrein. Tot op heden is echter geen oplossing gevonden voor het parkeerprobleem. De
gebiedsvisie is daardoor niet in procedure gebracht (inspraak) en ook niet vastgesteld.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserveren als
beleidsuitgangspunt genomen, waarbij de bestaande, feitelijke situatie in het nieuwe
bestemmingsplan wordt opgenomen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen zoals
voorzien aan de Bergstraat 36 worden in beginsel niet meegenomen. De herontwikkeling bevindt
zich procedureel gezien in een te prematuur stadium om nu reeds mee te kunnen nemen in het
bestemmingsplan “Dommelen 2009”.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer G.J. Roothans, Bergstraat 28, 5551 AX te Valkenswaard, ingekomen op 18 januari 2010
29. Reclamant stelt dat uit het bestemmingsplan blijkt dat er boven de winkel geen woningen
ingericht mogen worden. In het oude bestemmingsplan mag dit nog wel. Reclamant verzoekt de
oude situatie weer terug te kunnen brengen..
In het ontwerpbestemmingsplan is op de percelen Bergstraat 28-30 de bestemming “Wonen”
gelegd, met de aanduiding ‘detailhandel (dh)’. Ingevolge de bestemmingsomschrijving zijn deze
gronden bestemd voor eengezinswoningen al dan niet in combinatie met ruimte voor detailhandel
op de begane grond ter plaatse van de aanduiding (dh). Het ontwerpbestemmingsplan staat het
wonen boven de winkel, hetgeen reclamant wenst, dus toe.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer en mevrouw Van Leth – Janssen, Houtvesterwei 2, 5551 PD te Valkenswaard,
ingekomen op 19 januari 2010
30. Reclamanten hebben snippergroen aangekocht. Deze strook is echter bestemd als “verkeer”.
Reclamanten verzoeken de bestemming te wijzigen in “Wonen”, zodat deze strook bij de tuin
gevoegd kan worden.
De gronden die de gemeente aan particulieren heeft verkocht waren in de huidige
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bestemmingsplannen bestemd als groen of verkeersdoeleinden. Op deze gronden mag daarom
niet worden gebouwd. Met die reden zijn de gronden verkocht tegen snippergroen prijs. Met het
opstellen van het nieuwe bestemmingsplan “Dommelen 2009” is de huidige situatie zoveel
mogelijk overgenomen. De door reclamant aangegeven zijtuin dient derhalve, conform het
conserverende karakter van het bestemmingsplan, onderdeel uit te maken van het perceel
Houtvesterwei 2. De gronden krijgen daarom de bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding ‘zone
zonder gebouwen (zg)’.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt de
strook grond gelegen ten westen van het perceel Houtvesterwei 2 bestemd als ‘Wonen’ met de
aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg)’, overeenkomstig kaartfragment C.
Buurtcommité “De 3 Weikes”, p/a Looierwei 19, 5551 SZ te Valkenswaard, namens diverse
bewoners aan de Kantwerkerwei 25, 27, 29, 33, 35, Looierwei 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, Stokerwei 3, 5, 7, 9, 11, ingekomen op 19 januari 2010
De heer Sommer en mevrouw Van den Broek, Looierwei 17, 5551 SZ te Valkenswaard en de
heer en mevrouw Van de Mortel, Looierwei 19, 5551 SZ te Valkenswaard, ingekomen op 19
januari 2010
31. Reclamanten begrijpen niet waarom het project “Stokerwei” als een autonome bestemmingsplan
ontwikkeling wordt gestart terwijl gelijktijdig het bestemmingsplan “Dommelen 2009” in
procedure is. Als gevolg hiervan vindt er dan ook geen integrale afweging plaats, wat ten zeerste
betreurd wordt.
Ten behoeve van de ontwikkeling aan de Stokerwei is een gebiedsvisie opgesteld, waarbij een
integrale afweging heeft plaatsgevonden. De gebiedsvisie ‘Stokerwei 2’ is gepubliceerd in de
Kempener Koerier van 2 januari 2008 en heeft van 3 januari 2008 tot en met 30 januari 2008 ter
inzage gelegen. Er zijn destijds geen reacties ingediend. Het college van burgemeester en
wethouders heeft de gebiedsvisie vastgesteld op 6 mei 2008. Normaliter zou na de vaststelling
van de gebiedsvisie ‘Stokerwei 2’ een aparte bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Maar
omdat destijds het bestemmingsplan “Dommelen 2009” in voorbereiding was, is de Stokerwei
hierin opgenomen.
Echter, doordat de procedure van het bestemmingsplan “Dommelen 2009” vertraging heeft
opgelopen, is alsnog besloten ten behoeve van de ontwikkeling aan de Stokerwei een aparte
bestemmingsplanprocedure te volgen. Het bestemmingsplan “Stokerwei 2” is op 28 januari 2010
door de gemeenteraad vastgesteld. De grondslag voor dit bestemmingsplan is nog steeds gelegen
in de vastgestelde gebiedsvisie ‘Stokerwei 2’.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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32. Reclamanten maken bezwaar tegen de gewijzigde verkeerssituatie die als gevolg van de
ontwikkelingen aan de Stokerwei ontstaan. De situatie in de directe omgeving van de Stokerwei
dient op diverse punten te worden aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan dient te voorzien in
de aanleg van extra parkeervoorzieningen, de herinrichting van de toegangsweg (minimaal
verbreding) met een mogelijkheid te keren op eigen terrein en de aanleg van extra veilige
speelruimte voor kinderen.
Deze zienswijze valt gedeeltelijk binnen de plankaders van bestemmingsplan “Stokerwei 2” en
gedeeltelijk binnen “Dommelen 2009”. Volledigheidshalve wordt het volgende antwoord
gegeven waarbij beide plannen in acht worden genomen.
Met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen is het vastgestelde parkeerbeleid ‘Parkeernormering
Gemeente Valkenswaard’ leidinggevend. Omdat er meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke
invulling van het plan Stokerwei, is de inrichting van het openbaar gebied ook nader uitgewerkt.
De volgende parkeerberekening is toegepast.
Functie
Seniorenwoning
Huisarts
Apotheek
Totaal

Aantal
30
6
210 m2

Eenheid
Per woning
Per behandelkamer
Per 100 m2 bvo

Norm
1,0
1,75
2,2

Aantal
30,0
10,5
4,6
45,1

In de parkeernormering wordt niet uitgegaan van dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Daarom
moeten er voor het plan aan de Stokerwei minstens 45 parkeerplaatsen worden aangelegd,
waarbij de parkeernorm van het bestaande woongebied niet wordt aangetast. Het
architectenbureau heeft een plan ingediend dat voorziet in 45 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het bestaande woongebied heeft 27 woningen met een parkeernorm van 1,6 parkeerplaatsen per
woning. Totaal zijn in het woongebied minimaal 44 (27 x 1,6) parkeerplaatsen noodzakelijk. Van
de bestaande woningen hebben 21 woningen een parkeerplaats op eigen terrein. Daarnaast zijn er
binnen het woongebied 30 openbare parkeerplaatsen aanwezig. Het totaal aantal aanwezige
parkeerplaatsen in het bestaande woongebied bedraagt dus 51, wat ruim voldoet aan de norm van
44 parkeerplaatsen.
De toegangsweg is gelegen binnen beide bestemmingsplannen en heeft in beide plannen de
bestemming ‘Verkeer’. Deze gronden zijn bestemd voor wegen straten en pleinen waarbij
gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande
verkeer.
Volgens de CROW richtlijnen dient een toegangsweg een breedte te hebben tussen 4,6 meter en
5,4 meter. Bij de inrichting van de toegangsweg zal met een minimale breedte van 5 meter
rekening worden gehouden.
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Op het inrichtingsplan van Stokerwei 2 is aangegeven hoe de verkeersafwikkeling plaats zal
vinden. Daar bestaat de mogelijkheid om te keren.
Er zijn richtlijnen op welke afstanden speelvoorzieningen moeten liggen. Voor zowel de grotere
kinderen als de kleinere kinderen, liggen de bestaande speeltuinen binnen deze, acceptabele,
afstanden. Tevens is er in het direct aangrenzende park tussen de Stokerwei en Rudolfusdal voor
kinderen voldoende ruimte om te spelen. Het is ons inziens dan ook niet noodzakelijk nieuwe
speelvoorzieningen aan te leggen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
Baken Beheer B.V., Molenstraat 38, 5554 JP te Valkenswaard, ingekomen op 19 januari 2010
33. In het vigerende bestemmingsplan “Agnetendal 1976” is aan de Norbertusdreef een strook met
de bestemming ‘Woningbouw in klasse E (eengezinshuizen) E2b’ opgenomen. Dit betekent dat op
deze strook ongeveer 6 woningen opgericht zouden kunnen worden. In het bestemmingsplan
Dommelen 2009 is alleen de bestaande bedrijfswoning aan de Norbertusdreef positief bestemd,
maar is de mogelijkheid voor extra woningen vervallen. Reclamant verzoek de mogelijkheid
woningen op het perceel op te richten ook in het bestemmingsplan Dommelen 2009 op te nemen.
Anders zou er een waardevermindering van het perceel ontstaan.
Reclamant geeft nogmaals aan dat het conserverende uitgangspunt niet in de praktijk tot zijn
recht komt, omdat op bovengenoemd perceel aan de Norbertusdreef de woonbestemming is
komen te vervallen, hetgeen niet aanvaardbaar is. Reclamant gaat ervan uit dat in het
bestemmingsplan “Dommelen 2009” de mogelijkheid tot het bouwen van minimaal zes
eengezinshuizen aan de Norbertusdreef, conform het vigerende bestemmingsplan, wederom wordt
opgenomen.
In de toelichting van “Dommelen 2009” wordt verwoordt dat bij het opstellen van het
bestemmingsplan conserveren als beleidsuitgangspunt is genomen, waarbij de bestaande,
feitelijke situatie in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. Stedenbouwkundige of
ruimtelijke ontwikkelingen worden in beginsel niet mogelijk gemaakt. Het conserverende
karakter heeft echter niet tot gevolg dat de bestaande bouw- en gebruiksregels letterlijk uit de
oude bestemmingsplannen overgenomen worden.
De gronden aan de Norbertusdreef zijn momenteel in gebruik voor bedrijfsdoeleinden. Daarom is
op deze locatie de bestemming ‘Bedrijf’ neergelegd, welke recht doet aan de feitelijke situatie.
Indien in de toekomst het momenteel aanwezige bedrijf verplaatst is, kan een nieuwe invulling
aan de percelen worden gegeven. Daarbij kan woningbouw een voor de handliggende optie zijn.
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” dient dan partieel te worden herzien. Omdat momenteel
niet duidelijk is hoe eventuele toekomstige woningbouw op het perceel ruimtelijk en
stedenbouwkundig is in te passen, kan hierop in het bestemmingsplan “Dommelen 2009” niet
vooruit worden gelopen.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
34. Bij de bedrijfswoning is een overkapping gebouwd, welke buiten het bouwvlak is gelegen.
Reclamant verzoekt de overkapping, in overeenstemming met bijlage 1, binnen het bouwvlak van
de bedrijfswoning op te nemen.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
35. Alle bedrijfsgebouwen op het perceel hebben in de bestaande situatie een kap. Het
bestemmingsplan Dommelen 2009 geeft aan dat voor bedrijfsgebouwen de maximale nokhoogte
gelijk is aan de maximale goothoogte. Binnen deze regeling zouden de kappen niet mogelijk zijn.
Reclamant verzoekt de bouwmogelijkheid in het bestemmingsplan te verruimen in
overeenstemming met de bestaande situatie.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
36. Op de plankaart is binnen de bestemming ‘Bedrijf’ geen aanduiding opgenomen met betrekking
tot de bedrijfscategorie. Het huidige bedrijf is een bouwbedrijf, dat valt in bedrijfscategorie 3 in
overeenstemming met de Staat van Inrichtingen behorende bij het bestemmingsplan. Op de
plankaart en in de regels dienen daarom de aanduiding (b3) opgenomen/beschreven te worden.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer J.G.A.M. Baken, Molenstraat 38, 5554 JP te Valkenswaard, ingekomen op 19 januari
2010
37. In het bestemmingsplan “Agnetendal 1976” is het perceel Dommelstraat 32 bestemd als
‘Woningbouw in klasse E (eengezinshuizen) E2a’. Op het perceel is een bouwstrook opgenomen
waarop één vrijstaande woning en maximaal 2 aaneengeschakelde woningen mogen worden
opgericht. Het bestemmingsplan “Dommelen 2009” kent alleen de mogelijkheid om een
vrijstaande woning op het perceel te bouwen. Hierdoor is woningsplitsing of nieuwbouw van een
aaneengeschakelde woning niet meer mogelijk. Verzocht wordt de mogelijkheid om de woning te
splitsen of een aaneengeschakelde woning op te richten ook in het bestemmingsplan “Dommelen
2009” op te nemen.
In de toelichting van “Dommelen 2009” wordt verwoordt dat bij het opstellen van het
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bestemmingsplan conserveren als beleidsuitgangspunt is genomen, waarbij de bestaande,
feitelijke situatie in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. Stedenbouwkundige of
ruimtelijke ontwikkelingen worden in beginsel niet mogelijk gemaakt. Het conserverende
karakter heeft echter niet tot gevolg dat de bestaande bouw- en gebruiksregels letterlijk uit de
oude bestemmingsplannen overgenomen worden.
Omdat sprake is van een vrijstaande woning is conform de nieuwe systematiek van het
bestemmingsplan de wooncategorie (wc-v) opgenomen. Overigens is op grond van het vigerende
bestemmingsplan “Agnetendal 1976” ook maximaal één woning toegestaan in de categorie E2a.
Ontwikkelingen als woningsplitsing of nieuwbouw van aaneengeschakelde woningen zullen aan
de hand van een concreet verzoek apart worden beoordeeld op onder andere ruimtelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aspecten. Indien de gemeente de voorgestelde
ontwikkeling wenselijk acht, kan deze middels een binnenplanse ontheffing mogelijk worden
gemaakt. In de regels is hiertoe een ontheffingsmogelijkheid opgenomen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
38. In het bestemmingsplan “Agnetendal 1976” is een maximale goothoogte van 6 meter aangegeven
in combinatie met ten hoogste twee bouwlagen. In het bestemmingsplan “Dommelen 2009” is een
maximale goothoogte van 3,5 meter opgenomen. Dit is een beperking van de mogelijkheden op
het perceel. Verzocht wordt om de bouwmogelijkheden zoals opgenomen in het vigerende
bestemmingsplan over te nemen in het nieuwe bestemmingsplan, voor zover de nieuwe regels
leiden tot een beperking van de bouwmogelijkheden.
Het bestemmingsplan is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe de huidige situatie
wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De huidige woning is
conform de bestaande situatie bestemd, waarbij de bebouwingsregeling wordt toegepast die is
ontwikkeld ten behoeve van het actualiseren van de bestemmingsplannen. Gebruikmaking van
deze nieuwe bebouwingsregeling kan op een aantal specifieke punten leiden tot een feitelijke
beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden. Maar alleen op deze manier kan worden gekomen
tot een eenduidige bebouwingsregeling die in alle nieuwe bestemmingsplannen in Valkenswaard
toegepast kan worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
39. De bouwstrook in het bestemmingsplan “Agnetendal 1976” is dieper en gelegen over de volle
breedte van het perceel. Het bouwvlak zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Dommelen
2009” is veel kleiner en naar achteren geschoven. Aan de voorzijde is het bouwvak 4 meter
ondieper en aan de achterzijde 2 meter. Dit betekent een beperking van de bouwmogelijkheden.
Verzocht wordt om de bouwmogelijkheden zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan
over te nemen in het nieuwe bestemmingsplan, voor zover de nieuwe regels leiden tot een
beperking van de bouwmogelijkheden.
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Voor onze reactie wordt verwezen naar punt 38. Daarnaast wordt opgemerkt dat de
bouwmogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan “Agnetendal 1976” worden ingekaderd
door de bijbehorende bouwvoorschriften. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de afstand van het
bouwblok tot elke zijdelingse perceelsgrens nergens minder mag bedragen dan zeven meter. In
bestemmingsplan “Dommelen 2009” is het bouwvlak op een kleinere afstand van de zijdelingse
perceelsgrenzen gelegen, waardoor juist meer bouwmogelijkheden geboden worden.
In de nieuwe regels is opgenomen dat hoofdgebouwen met (een gedeelte van) de voorgevels in de
naar de weg gekeerde bouwvlakgrens dienen te worden gebouwd. Daarom worden de nieuwe
bouwvlakken over de bestaande voorgevellijn van het hoofdgebouw gelegd. Op deze manier
wordt de stedenbouwkundige structuur geconserveerd.
Daarnaast is de diepte van het bouwvlak voor vrijstaande woningen gestandaardiseerd op 15
meter. Deze afmeting biedt naar het oordeel van de gemeente voldoende mogelijkheden om de
hoofdmassa uit te kunnen breiden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer A.G.B.M. Mulder, Vilderwei 1, 5551 SN te Valkenswaard, ingekomen op 19 januari
2010
40. Op 13 juli 2004 is met toepassing van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 3 WRO (oud)
bouwvergunning verleend voor het oprichten van een bijgebouw (garage/atelier/berging) op het
perceel Vilderwei 1 te Valkenswaard. Na behandeling van het beroep door de Raad van State is
op 28 augustus 2007 de vrijstelling (en bouwvergunning) alsnog geweigerd, wegens strijd met de
beleidsregels voor de toepassing van artikel 19, lid 3 WRO. Uit het verweerschrift van de
gemeente in het hoger beroep blijkt dat naar het oordeel van de gemeente genoegzaam is
gemotiveerd waarom afgeweken kon worden van het gestelde in de beleidsregels. Gezien dit
standpunt van de gemeente verzoekt reclamant het bijgebouw in het bestemmingsplan
“Dommelen 2009” positief te bestemmen.
Artikel 19.4.2 van het bestemmingsplan “Dommelen 2009” voorziet in een
ontheffingsbevoegdheid om een bijgebouw onder voorwaarden tot op de zijdelingse
perceelsgrens te bouwen. Deze regeling is toereikend voor onderhavig bijgebouw en biedt
daarnaast rechtsbescherming voor belanghebbenden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De Fietsenmaker Marc van Otten, Bergstraat 50, 5551 AX te Valkenswaard, ingekomen op 19
januari 2010
41. Reclamant heeft geconstateerd dat een aantal zaken op het perceel Bergstraat 48-50 niet goed is
ingetekend. Zo is de voormalige bebouwing die in 2008 is gesloopt, nog steeds op de ondergrond
aangegeven.
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Aan de achterzijde van het woon-/winkelgebouw staat niets aangegeven met betrekking tot de
detailhandel en magazijnbestemming. De winkel is echter ook achter het gebouw gevestigd met
daarachter een magazijn. Reclamant verzoekt deze bestemming terug te zien in het nieuwe plan.
Het bestemmingsplan is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe de huidige situatie
wordt vastgelegd. De nieuwe situatie op de Bergstraat 48-50 blijkt abusievelijk niet geheel
verwerkt te zijn op de nieuwe plankaart. Daarom wordt de bestemming van de gronden gelegen
achter het bouwvlak gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf’ met de aanduiding (m) en de
hoogteaanduiding I.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt de
strook grond gelegen ten noorden van het perceel Bergstraat 48-50 bestemd als ‘Bedrijf’ met de
aanduidingen (m) en I, overeenkomstig kaartfragment D.
Pastorale Eenheid Valkenswaard, p/a Molenstraat 20, 5554 JP te Valkenswaard, ingekomen op
19 januari 2010
42. Reclamant geeft aan vanaf september 2006 met het college in gesprek te zijn om te komen tot
uitbreiding van de parochiële begraafplaats. Bij schrijven d.d. 29-01-2009 en 10-07-2009 is
opnieuw om medewerking verzocht. Op 24-09-2009 heeft een gesprek plaatsgevonden waarbij
volgens reclamant besproken is dat:
a. in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Dommelen 2009” wordt uitgegaan van de
“agrarische bestemming”, maar dat men dit alsnog op korte termijn zal aanpassen
waardoor bij de nieuwe tervisielegging en vaststelling een en ander goed is geregeld;
b. een onderzoek naar de bodemgesteldheid op aangeven van het parochiebestuur zal worden
gecombineerd met de onderzoeken / werkzaamheden welke nodig zijn in het kader van het
“inrichtingsplan Valkenswaard – Zuid”;
c. het parochiebestuur zich zal beraden over het combineren van de wandelpadenstructuur in
“Valkenswaard – Zuid” en het “natuur leerpad” in de parochietuin, via de uitbreiding van
de begraafplaats.
Bij schrijven van 10-12-2009 wordt reclamant medegedeeld dat vooralsnog geen positieve
bestemming aan de door hen gewenste uitbreiding van de begraafplaats wordt toegekend, omdat
eerst aangetoond dient te worden dat de uitbreiding ter plaatse ook daadwerkelijk mogelijk is.
Volgens reclamant is dit in strijd met de gemaakte afspraken op 24-09-2009 en had eerder
gecommuniceerd kunnen worden waardoor het bodemonderzoek nu gereed zou kunnen zijn.
Reclamant verzoekt dringend de uitbreiding van de begraafplaats alsnog positief te bestemmen
en in overleg met de gemeente een bodemonderzoek op het betreffende perceel uit te laten
voeren.
Het bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe
de huidige situatie wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De
betreffende gronden zijn conform het bestaande gebruik bestemd.
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Tot op heden is niet duidelijk of de betreffende gronden daadwerkelijk gebruikt kunnen worden
ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats. Het past niet in het conserverende karakter
van het bestemmingsplan om nu reeds de bestemming ten behoeve van de uitbreiding van de
begraafplaats op bedoelde gronden neer te leggen. Daartoe is meer onderzoek benodigd.
Echter, de uitbreiding van de begraafplaats heeft een maatschappelijke functie. Indien uit
onderzoek de noodzaak van de uitbreiding wordt aangetoond, de bodemgesteldheid voldoet aan
de gestelde eisen voor het realiseren van een begraafplaats en de uitbreiding van de begraafplaats
ruimtelijk en stedenbouwkundig wordt onderbouwd, wordt, gezien het vorengaande en uit
maatschappelijk oogpunt, voorgesteld de gewenste uitbreiding als wijzigingsbevoegdheid op te
nemen in het bestemmingsplan Dommelen 2009. Daartoe zal op de plankaart een
wijzigingsaanduiding worden opgenomen, wordt de wijzigingsbevoegdheid in de toelichting
vermeld en zullen in de regels de nodige bepalingen worden opgenomen waarmee de
zorgvuldigheid wordt gewaarborgd.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. In het bestemmingsplan
wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemmingen
‘Maatschappelijk’ en ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Maatschappelijk – Begraafplaats’ voor
zover aangeduid op de plankaart, overeenkomstig kaartfragment E.
Boskamp & Willems Advocaten, namens de heer W.P.C. van den Heuvel, Stripperwei 3, 5551
SE te Valkenswaard, ingekomen per fax op 18 januari 2010 en per brief op 19 januari 2010
43. Reclamant heeft bezwaar tegen de ontheffingsbevoegdheid in artikel 19.4.2 van de regels van het
ontwerpbestemmingsplan. Deze ontheffingsregels en met name de daarbij geldende voorwaarden
wijken af van de “Beleidsnotitie artikel 19, lid 3 WRO, juncto artikel 20 Bro 1985” van 24
augustus 2004. Deze beleidsnotitie is sinds de vaststelling ervan gebruikt als toetsingskader voor
aan- en bijgebouwen die niet rechtstreeks in het bestemmingsplan pasten. Thans wordt in het
ontwerpbestemmingsplan “Dommelen 2009” zonder nadere motivering het jarenlang bestendig
gevoerde beleid gewijzigd. Reclamant is van mening dat het ontwerpbestemmingsplan op dit punt
onzorgvuldig is en onvoldoende gemotiveerd.
In bestemmingsplan “Dommelen 2009” is een ruimere aan- en bijgebouwen regeling opgenomen
die overeenkomt met de regeling van de “Beleidsnotitie artikel 19, lid 3 WRO, juncto artikel 20
Bro 1985” die op 24 augustus 2004 door burgemeester en wethouders is vastgesteld. Met
genoemd beleid konden de meeste vrijstellingsverzoeken objectief toets- en toepasbaar worden
gemaakt. Het is echter onmogelijk gebleken om op deze wijze een alles dekkend beleid te
formuleren. Er zijn immers altijd situaties denkbaar die niet in algemene kaders toepasbaar zijn,
omdat ze ruimtelijk heel specifiek zijn.
Zo geldt bij zeer brede percelen beleidsmatig een referentiekader dat is bedoeld voor villawijken
met grote kavels, een laag bebouwingspercentage en een grote ruimtelijke transparantie. Echter,
in een aantal situaties zijn deze ruimtelijke kenmerken niet aanwezig en is sprake van een zeer
breed maar relatief ondiep kavel, gelegen in een wijk die zich kenmerkt door een grote
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bebouwingsdichtheid. Omdat voor deze situaties de systematiek behorende bij brede percelen van
toepassing is, is sprake van een beperking van de bebouwingsmogelijkheden in vergelijking met
omliggende percelen.
Ingevolge één van de uitgangspunten van het bestemmingsplan dienen de nieuwe bepalingen in
het bestemmingsplan voor verruiming te zorgen waar dit mogelijk is. De ontheffingsbevoegdheid
zoals opgenomen in artikel 19.4.2 voorziet, onder bepaalde voorwaarden, in deze verruiming.
Met toepassing van deze ontheffing kan in specifieke situaties afgeweken worden van de
standaard bepalingen en worden ruimere bebouwingsmogelijkheden geboden die passen bij de
bebouwde omgeving. Er is naar onze mening dan ook geen sprake van een beleidswijziging, maar
van een verfijning van het beleid waarin voortschrijdende inzichten zijn verwerkt.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
44. In paragraaf 5.4.1 van de toelichting wordt gesteld dat bij het opstellen van de bouw- en
gebruiksregels als één van de uitgangspunten is gehanteerd een ruimhartiger toewijzingsbeleid
op achtererven, voor zover niet (direct) zichtbaar vanaf de openbare weg. Reclamant neemt aan
dat de ruime voorwaarden bij de ontheffingsbevoegdheid in artikel 19.4.2 gebaseerd zijn op dit
uitgangspunt, maar merkt op dat het toestaan van ruimere bouwmogelijkheden voor bijgebouwen
op het zijerf, waarin artikel 19.4.2 voorziet, zich niet verdraagt met het uitgangspunt om op
achtererven een ruimhartiger regeling te hanteren. Bovendien zijn bijgebouwen op het zijerf wel
zichtbaar vanaf de openbare weg en derhalve strijdig met het gestelde uitgangspunt.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 43.
45. De reden waarom reclamant zo nadrukkelijk bezwaar maakt tegen de verruimde mogelijkheden
voor bijgebouwen op het zijerf, is dat reclamant jarenlang verwikkeld is geweest in juridische
procedures tegen het verlenen van vrijstelling en bouwvergunning voor een bijgebouw op het
perceel Vilderwei 1. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een onherroepelijke uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 15 juli 2009. In de uitspraak oordeelt de
Afdeling dat burgemeester en wethouders zich terecht op het standpunt hebben gesteld dat voor
het betreffende bijgebouw geen vrijstelling en bouwvergunning kan worden verleend, omdat het
bijgebouw strijdig is met de “Beleidsnotitie artikel 19, lid 3 WRO, juncto artikel 20 Bro 1985”.
Met de in het ontwerpbestemmingsplan “Dommelen 2009” opgenomen artikel 19.4.2 lijkt alsnog
een legalisatiemogelijkheid voor het bijgebouw te ontstaan. Reclamant is van mening dat hiermee
het bij hem gewekte vertrouwen dat de gemeente niet zal meewerken aan legalisatie van het
bijgebouw, is geschonden.
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft aan dat
burgemeester en wethouders terecht geen vrijstelling en bouwvergunning hebben verleend voor
het betreffende bijgebouw, omdat dit in strijd is met de “Beleidsnotitie artikel 19, lid 3 WRO,
juncto artikel 20 Bro 1985”. Er was op dat moment geen wettelijke grondslag om vrijstelling en
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bouwvergunning te verlenen. De Afdeling doet echter geen uitspraak of het bijgebouw vanuit
planologisch opzicht acceptabel is.
Eén van de uitgangspunten die bij het opstellen van de bouwregels zijn gehanteerd is het zorgen
voor verruiming, waar dit mogelijk is mede afhankelijk van de situatie. Daarnaast heeft de
situatie aan de Vilderwei ons doen inzien dat de standaard bebouwingsregeling te beperkend is
voor brede, relatief ondiepe kavels in wijken met een grote bebouwingsdichtheid. Dit
voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat ook voor deze percelen, onder voorwaarden, een
(beperkte) verruiming van de bebouwingsmogelijkheden mogelijk moet zijn.
Het bij reclamant gewekte vertrouwen dat de gemeente niet zal meewerken aan legalisatie hangt
ons inziens samen met de lopende handhavingszaak. In het kader van deze
bestemmingsplanprocedure wordt hierop dan ook niet verder ingegaan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
46. Indien de gemeenteraad geen reden ziet de gestelde voorwaarden bij artikel 19.4.2 van de regels
aan te passen, dan verzoekt reclamant deze voorwaarden in elk geval aan te vullen met één of
meer extra voorwaarden ter bescherming van de belangen van bewoners van aangrenzende
percelen, zodat het risico op onevenredige vermindering van (zon)lichttoetreding op het
aangrenzende perceel en/of aantasting van uitzicht en privacy kan worden vermeden.
De betreffende ontheffing als opgenomen in artikel 19.4.2 van de regels is bedoeld voor het
bouwen van een bijgebouw met een standaard goothoogte van 3 meter. Hierdoor zullen de
vermindering van (zon)lichttoetreding op aangrenzende percelen en de aantasting van uitzicht en
privacy naar onze mening aanvaardbaar zijn. Daarnaast zijn naar onze mening de gestelde
voorwaarden waaronder op grond van artikel 19.4.2 ontheffing kan worden verleend dermate
beperkend, dat extra voorwaarden ter bescherming van de belangen van bewoners van
aangrenzende percelen niet benodigd zijn.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
Stichting Achmea Rechtsbijstand namens de heer A.A.F. Ras en mevrouw R.D. Ras –
Raaymakers, Weverwei 11, 5551 SM te Valkenswaard, ingekomen per fax op 19 januari 2010 en
per brief op 20 januari 2010
47. De achterzijde van het perceel van reclamanten grenst aan het perceel Vilderwei 1. Reclamanten
dienen een zienswijze in over de op laatstgenoemde perceel aanwezige illegale bebouwing. Uit de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet geconcludeerd
worden dat het bijgebouw zonder de daarvoor vereiste vrijstelling en bouwvergunning is
opgericht. Na deze uitspraak is geen nieuwe bouwvergunning afgegeven. Het gebouw kan niet in
stand blijven.
Volgens reclamanten leidt de aanwezigheid van het gebouw tot aantasting van hun woongenot,
ondermeer doordat het een beperking van de inval van zonlicht op het perceel van reclamanten
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tot gevolg heeft. Ook wordt het uitzicht aanmerkelijk aangetast door de omvang van het
bijgebouw. De gemeente dient gelet op deze nadelige gevolgen van de aanwezigheid van het
gebouw handhavend op te treden.
Het al dan niet in stand laten van bedoeld gebouw wordt aangemerkt als handhavingskwestie. Het
verzoek om handhaving is in behandeling bij de Team Toezicht en Handhaving. Tot op heden
heeft het verzoek niet geleid tot verwijdering van het gebouw.
Wat betreft de aantasting van het woongenot van reclamanten kan niet worden ontkend dat de
aanwezigheid van het gebouw van invloed zal zijn op de inval van zonlicht op het perceel van
reclamanten en het uitzicht. Echter, gezien de ligging van het perceel van reclamanten ten noordoosten van het betreffende gebouw, de afstand van het betreffende gebouw tot het perceel van
reclamanten én de aanwezige bebouwing op het achterperceel van reclamanten, zal de beperking
van de inval van zonlicht naar onze mening niet onaanvaardbaar zijn. Daarnaast kan men in een
dicht bebouwde omgeving als deze niet verwachten dat het uitzicht onveranderd blijft. Uit
jurisprudentie blijkt zelfs dat er in zijn algemeenheid geen recht bestaat op een vrij blijvend
uitzicht.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
48. Het illegale gebouw is op de plankaart ingetekend alsof het een legaal gebouw betreft. Daarnaast
is in artikel 19.4.2 een ontheffingsbevoegdheid opgenomen. Op grond van deze bevoegdheid
bestaat de indruk dat het college van burgemeester en wethouders alsnog tot legalisering van het
gebouw wil overgaan.
Reclamanten kunnen zich niet vinden in deze handelwijze en verzoeken de gemeenteraad de
plankaart aan te passen in die zin dat het bijgebouw van de plankaart wordt verwijderd. De
ontheffingsbevoegdheid opgenomen in artikel 19.4.2 dient eveneens te worden geschrapt uit de
regels.
Bij het tekenen van plankaarten van een bestemmingsplan worden de kadastrale kaarten en de
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) gebruikt. Hierdoor worden kadastrale
perceelsgrenzen, straatnamen, huisnummers en bestaande bebouwing zichtbaar op plankaarten,
dat ten goede komt aan het gebruiksgemak van de plankaarten. Echter, de gebruikte
ondergronden zijn een moment opname. Hierdoor kan het voorkomen dat de werkelijke situatie
inmiddels gewijzigd is en deze niet meer overeenkomt met de toegepaste ondergrond. De
ondergronden zijn in het kader van het bestemmingsplan echter niet juridisch bindend, waardoor
er geen noodzaak is de ondergronden op de plankaarten aan te passen.
Eén van de uitgangspunten die bij het opstellen van de bouwregels zijn gehanteerd is het zorgen
voor verruiming waar dit mogelijk is. Daarnaast heeft de problematiek op het perceel Vilderwei 1
ons doen inzien dat de standaard bebouwingsregeling te beperkend is voor brede, relatief ondiepe
kavels in wijken met een grote bebouwingsdichtheid. Dit voortschrijdend inzicht heeft ertoe
geleid dat ook voor deze percelen, onder voorwaarden, een (beperkte) verruiming van de
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bebouwingsmogelijkheden mogelijk moet zijn. Het al dan niet meewerken aan legalisatie van het
bijgebouw op het perceel Vilderwei 1 hangt ons inziens samen met de lopende handhavingszaak.
In het kader van deze bestemmingsplanprocedure wordt hierop dan ook niet verder ingegaan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
Ravensburgh B.V., postbus 7668, 5601 JR te Eindhoven, ingekomen op 20 januari 2010
49. Reclamant is sinds 2005, in samenwerking met de gemeente Valkenswaard, bezig met de
ontwikkeling van het terrein tussen de Kerkakkerstraat, Bergstraat en Het Laar. In het
ontwerpbestemmingsplan is deze ontwikkeling echter niet meegenomen. De ontwikkeling bevindt
zich echter in een dusdanig gevorderd stadium, dat het volgens reclamant goed is wanneer de
ontwikkeling meegenomen zou worden in het ontwerpbestemmingsplan. Dit geeft alle partijen
meer duidelijkheid.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserveren als
beleidsuitgangspunt genomen, waarbij de bestaande, feitelijke situatie in het nieuwe
bestemmingsplan wordt opgenomen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen zoals
voorzien aan de Kerkakkerstraat worden in beginsel niet meegenomen.
Ten behoeve van de ontwikkeling die reclamant hier bedoeld, is een gebiedsvisie opgesteld, die
door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld op 26 januari 2010, dus na de
tervisieleggingtermijn van het ontwerpbestemmingsplan “Dommelen 2009”. De gebiedsvisie
geeft echter geen concrete invulling van de locatie die één op één in het ontwerpbestemmingsplan
kan worden overgenomen. Daarnaast is het in het kader van zorgvuldigheid en rechtsbescherming
ons inziens wenselijk om ten behoeve van deze ontwikkeling een separate
bestemmingsplanprocedure te doorlopen. De voorgesteld ontwikkeling wordt daarom niet
meegenomen in het bestemmingsplan “Dommelen 2009”.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer en mevrouw Van Dongen, Evelinadal 31, 5551 BT te Valkenswaard, ingekomen op 20
januari 2010
50. Reclamanten hebben uitbreidingsplannen aan de voorkant en zijkant van de woning en komen tot
de ontdekking dat zij erg beperkt worden in de uitbreidingsmogelijkheden. Reclamanten willen
aan de zijkant uitbouwen wat door de ligging van een strook met de aanduiding zg+ niet echt
mogelijk is. Zelfs aan de achterkant kan niet gebouwd worden, omdat ook daar op een gedeelte
van het perceel de aanduiding zg+ is opgenomen.
Op grond van artikel 19.3.4 zijn onder voorwaarden aanbouwen aan de voorgevel van het
hoofdgebouw toegestaan. Deze regels bieden ons inziens voldoende bouwmogelijkheden.
Wat betreft de zijtuinen van hoekpanden kan gesteld worden dat deze in het verleden vrijwel
altijd bestemd werden als ware het voortuinen, dus met de aanduiding ‘zonder gebouwen’ (zg). In
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de praktijk is gebleken dat de bijbehorende bouwregels op deze tuinstroken als te streng kunnen
worden beschouwd. Daarom is voor bijvoorbeeld tuinen die gelegen zijn aan de zijkant van een
pand, een nieuwe bebouwingsregeling opgesteld. Dit is een verruimde regeling ten opzichte van
de oude ‘zonder gebouwen’-aanduiding. De bebouwingsregeling is op de kaart aangeduid als
(zg+). Omdat er in onderhavige situatie geen stedenbouwkundige, ruimtelijke of andere
doorslaggevende redenen zijn om van deze systematiek af te wijken, wordt voorgesteld de
aanduiding (zg+) voor wat betreft de zijtuin te handhaven.
Een gedeelte van de gronden gelegen achter de woning is momenteel ook aangeduid als (zg+).
Hierdoor worden de bouwmogelijkheden aan de bestaande achtergevel van het hoofdgebouw
beperkt. Er zijn echter vanuit stedenbouwkundig of ruimtelijk oogpunt geen redenen aanwezig
om een uitbreiding van het hoofdgebouw aan de achterzijde niet toe te staan. Ondanks het feit dat
de bouwmogelijkheden in het geldende bestemmingsplan beperkt zijn, zijn er geen redenen
aanwezig om de aanduiding (zg+) ter plaatse te handhaven. Daarom wordt de aanduiding (zg+)
gelegen achter het hoofdgebouw gewijzigd in de aanduiding (mg), zodat de woning aan de
achterzijde kan worden uitgebreid.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt bij
de perceel Evelinadal 31 de aanduiding (zg+) gelegen achter het hoofdgebouw gewijzigd in de
aanduiding (mg) overeenkomstig kaartfragment F.
51. Reclamanten verzoeken artikel 19.2, lid b onder 2 aan te passen door aanbouwen toe te staan op
de aanduiding zg+.
Onder punt 50 is de verruimde regeling met betrekking tot de aanduiding (zg+) toegelicht.
Wanneer binnen de aanduiding (zg+) ook aanbouwen worden toegestaan, zoals reclamanten
verzoeken, zou het verschil met de aanduiding (mg) vervallen. De systematiek voorziet juist in
een differentiatie van aanduidingen om op die manier meer of minder bouwmogelijkheden te
bieden op locaties waar dat uit ruimtelijk en stedenbouwkundig al dan niet gewenst is. Er zijn
geen redenen om deze systematiek aan te passen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
52. Reclamanten verzoeken de minimale afstand van een zijaanbouw en bijgebouw achter de
voorgevellijn van het hoofdgebouw van 1,5 meter anders aan te geven, zodat een zijaanbouw
mogelijk wordt.
Onder punt 51 is toegelicht waarom er binnen de aanduiding (zg+) geen mogelijkheden worden
geboden voor (zij)aanbouwen. Er zijn geen redenen om de systematiek aan te passen. Daarnaast
wordt op de plankaart de grens tussen de aanduiding (zg) aan de voorzijde van de woning en de
aanduiding (zg+) aan de zijkant van de woning op de juiste wijze weergegeven die overeenkomt
met de werkelijke situatie ter plaatse.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

Gebr. F en G. van der Heijden, Westerhovenseweg 2 5551 AD te Valkenswaard, ingekomen op
20 januari 2010
53. De geldende bestemmingen voor het gehele pand Westerhovenseweg 2 dat een rijksmonument is
dient te blijven zoals het nu is, alleen dient het achterhuis agrarisch toegevoegd te worden met
huisverkoop. Dan pas kan men spreken van een conserverend plan en behoud van de
cultuurhistorie.
Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan wat inhoudt dat in principe de huidige,
bestaande situatie wordt vastgelegd. Dit heeft voor onderhavige percelen tot gevolg dat de
vigerende bestemming uit 1974 wordt vervangen door een bestemming die het beste past bij de
feitelijke situatie. Daarom wordt gebruik gemaakt van de bestemming ‘Agrarisch’ met de
aanduiding ‘bedrijfswoning’ en de bestemming ‘Horeca’ met de aanduiding ‘wonen’.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
54. Reclamanten hebben een bedrijfsplan toegevoegd aan de zienswijzen. Het is een handhaving van
wat er nu is en dat verder uitgewerkt kan worden om de bestemming die het nu heeft en het
aanwezige verder te kunnen uitwerken om de gehele omgeving de uitstraling te kunnen geven die
het verdient.
Volgens het bedrijfsplan geeft de beoogde natuurontwikkeling rondom de Keersop vele
mogelijkheden voor een combinatie van natuur, landbouw, recreatie en toerisme. Reclamanten
zien daarbij kansen om de landbouw een actieve rol te laten spelen in het beheer van het gebied
door extensieve begrazing met zoogkoeien en/of vleesvee. Daarnaast zien reclamanten kansen om
de nodige “service” te verlenen aan de bezoekers die in het gebied recreëren. Deze recreatie is in
brede vorm denkbaar. Doelstelling van reclamanten is dan ook om met verschillende
belanghebbenden tot een invulling hiervan te komen en een combinatie te realiseren van
natuur(beheer) en continuering van de historische functie van hun locatie.
Het bedrijfsplan is voor kennisgeving aangenomen en heeft geen directe wijzigingen voor het
bestemmingsplan tot gevolg. De gemeente ziet de uitwerking van het bedrijfsplan met
belangstelling tegemoet en is van mening dat de bestemmingen zoals opgenomen in “Dommelen
2009” de verdere uitwerking van het bedrijfsplan niet in de weg hoeven staan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
55. Het gehele pand dient de bestemming wonen en horeca te hebben en bij het achterhuis dient het
agrarische met huisverkoop een omschrijving te verkrijgen.
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Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 53. Hieraan wordt toegevoegd dat
een bestemmingsplan geen regels kan opnemen over de verkoop van woningen. Het staat
(rechts)personen vrij een (bedrijfs)woning of ander onroerend goed aan derden te koop aan te
bieden. Hierbij wordt opgemerkt dat na verkoop van het onroerend goed, deze gebruikt dient te
worden in overeenstemming met het bestemmingsplan. Gezien het bedrijfsplan zoals vermeld
onder punt 54 past de agrarische bestemming met de bijbehorende agrarische bedrijfswoning
binnen de plannen van reclamanten.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
56. De bestemming agrarische bedrijfswoning dient te vervallen. Dit doet geen recht aan het
aanwezige. De geldende bestemming is wonen voor het gehele gebouw en dient zo te blijven.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 55.
57. Op de scheiding van voorhuis en achterhuis dient de bestemming agrarisch en horeca op de
grond te komen recht naar achteren.
De gronden met de bestemming Horeca gelegen achter de bebouwing geeft ons inziens voldoende
mogelijkheden. Reclamanten geven geen doorslaggevende onderbouwing op grond waarvan een
verbreding van het bestemmingsvlak Horeca kan worden gehonoreerd.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
58. In het bestemmingsplan dient de mogelijkheid opgenomen te worden enige evenementen per jaar
te mogen houden op het huisperceel.
In het gemeentelijk evenementenbeleid is uw perceel niet opgenomen als locatie waar
evenementen plaats vinden. Voor zover bij ons bekend is in de afgelopen jaren geen
evenementenvergunning aangevraagd. Qua aard en frequentie van de evenementen is ons niets
bekend, waardoor er op dit moment geen aanleiding is een planologische regeling in dit
bestemmingsplan op te nemen. Overigens dient voor het houden van evenementen altijd een
evenementenvergunning aangevraagd te worden bij Team Vergunningen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
59. Het achterste perceel dient de bestemming “Extensief Agrarisch Bouwblok” te verkrijgen in
plaats van “Agrarisch 25%”. De Raad van State heeft aangegeven dat dit mogelijk is. Er is 1.000
m3 mestopslag aanwezig.
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Bestemmingsplan “Dommelen 2009” heeft betrekking op de bebouwde kom van Dommelen en
de gebruikte systematiek sluit hierop aan. In het bestemmingsplan “Dommelen 2009” is voor het
betreffende perceel een bebouwingspercentage van 25% opgenomen. De bebouwing mag binnen
het totale perceel worden opgericht. Binnen dit bebouwingspercentage past de bebouwing zoals
deze nu op het perceel aanwezig is. Er zijn geen redenen deze systematiek aan te passen en een
‘agrarisch bouwblok’ op te nemen met een bebouwingspercentage van 100%.
In bestemmingsplan “Dommelen 2009” wordt geregeld dat de inhoud van mestopslagsilo’s
maximaal 200 m3 bedraagt. Echter, de maximaal toegestane hoeveelheid mestopslag bij het
agrarisch bedrijf, zoals aanwezig in mestkelders, kan meer bedragen. De maximaal toegestane
hoeveelheid mestopslag wordt geregeld in de milieuvergunning(en).
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
60. Op delen van het bestemmingsplan “Dommelen 2009” zijn nog procedures lopende bij de Raad
van State. Uitspraken hierin dienen gerespecteerd en opgevolgd te worden.
Lopende beroepsprocedures bij de Raad van State hebben geen directe invloed op onderhavige
bestemmingsplanprocedure. Afhankelijk van de inhoud van de uitspraken van de Raad van State
zal de gemeente te zijner tijd beoordelen welke vervolgstappen al dan niet genomen moeten
worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
61. De 4e herziening van het bestemmingsplan “Dommelen 1986” wordt maar gedeeltelijk
meegenomen in dit plan. Waarom bij de brouwerij wel en de gevolgen die dit heeft op onze
eigendommen niet. Er wordt verschil gemaakt en dit is ontoelaatbaar. De gevolgen van de 4e
herziening dienen in “Dommelen 2009” geheel verwerkt te worden.
Uit eerdere door reclamanten ingediende zienswijzen (zie punt 73) blijkt dat reclamanten met “de
gevolgen van de 4e herziening” de ‘landschappelijk inpassing’ bedoelen. Deze ‘landschappelijke
inpassing’ blijkt onderdeel te zijn van een in 1989 verleende artikel 19 vrijstelling ten behoeve
van een uitbreiding van de brouwerij. Deze uitbreiding van de brouwerij is verwerkt in
bestemmingsplan “Dommelen 2009”. De landschappelijke inpassing heeft betrekking op de
gronden gelegen ten westen van de bierbrouwerij en percelen van reclamanten. Deze gronden zijn
echter gelegen buiten de plangrens van het bestemmingsplan “Dommelen 2009”.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
62. Voor het pand Brouwerijplein 88 mag alleen de historische woning die een C heeft als DV II
worden bestemd. De rest van het gebouw is laboratorium en hoort de bestemming industrie te
verkrijgen.
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Het achterste gedeelte van het gebouw op het perceel Brouwerijplein 88 blijkt inderdaad in
gebruik te zijn als laboratorium. Bij dit gebruik is de bestemming ‘Bedrijf’ beter passend.
Daarom wordt ter plaatse van het laboratorium de plankaart aangepast door hier de bestemming
‘Bedrijf’ met de aanduiding (bb) en hoogteaanduiding II toe te kennen.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt bij
het perceel Brouwerijplein 88 het achterste gedeelte bestemd als ‘Bedrijf’ met de aanduidingen
(bb) en II, overeenkomstig kaartfragment G.
63. De hogedrukgasleiding van de brouwerij staat niet aangegeven op de plankaart, dit dient alsnog
te gebeuren.
Bedoelde gasleiding bij de brouwerij is niet meer in gebruik en daarom niet op de plankaart
opgenomen. Alleen hoge druk aardgastransportleidingen dienen aangemerkt te worden als
planologisch relevant.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
64. Reclamanten hebben grote bezwaren tegen uitbreiding van de 4e herziening 40 meter dieper het
Keersopdal in en de gevolgen hiervan. Het schaadt de bedrijfsvoering en eigendommen van
reclamanten. Voor dit opgenomen mag worden in het bestemmingsplan, dienen de gevolgen,
welke deze ook zijn, opgelost te worden voordat dit opgenomen kan worden in dit
bestemmingsplan.
Zoals aangegeven in onze reactie bij punt 61 zijn in het verleden vrijstellingen verleend aan de
bierbrouwerij ten behoeve van uitbreidingen richting Keersopdal. Het stond reclamanten vrij om
ten tijde van de vrijstellingsprocedure tegen de (voorgenomen) vrijstellingverlening te ageren.
Bezwaren en grieven van reclamanten zijn bij de vrijstellingsprocedure aan de orde geweest of
hadden aan de orde gesteld kunnen worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
65. De klasse aanduiding II van maximale goothoogte mag geen 7,5 meter worden, maar dient 6
meter te blijven, daar dit ongewenste ontwikkelingen in de hand werkt.
De klasseaanduiding in goothoogten is opgesteld om binnen de gemeente Valkenswaard een
uniforme regeling te krijgen. Dit kan iets afwijken van de voorheen geldende regeling voor het
gebied. Wij zijn echter van mening dat de verruiming een beperkte ruimtelijke impact zal hebben
en geen verstrekkende en ongewenste ontwikkelingen in de hand zal werken.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
66. Het plan is conserverend wat uitgelegd wordt als al het aanwezige opnemen. Maar in dit plan zit
zoveel rechtsongelijkheid, dat het op deze manier nooit goedgekeurd mag worden. Enkele feiten:
a. Waarom krijgt Goudenrijderhof 2 gratis industrieterrein, wat nu groen is?
b. Waarom blijft tussen Kerkakkerstraat 6 en 10 de bestemming WC-V mogelijk en op andere
plaatsen laat men bestaande bestemmingen vervallen?
c. Waarom wordt op Bergstraat 4 ineens een gebouw bijgevoegd?
d. Waarom wordt de hoge druk gasleiding niet opgenomen?
e. Waarom wordt op de brouwerij al het gebouwde zonder vergunning gelegaliseerd?
Bestemmingsplan “Dommelen 2009” is conserverend van aard, wat inhoudt dat in principe de
huidige situatie wordt vastgelegd en geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Binnen het
plangebied “Dommelen 2009” zijn momenteel 25 verschillende bestemmingsplannen van kracht
die allemaal vervangen worden door één bestemmingsplan met één eenduidige plansystematiek.
Deze systematiek is ook al toegepast in het bestemmingsplan “Valkenswaard Noord”. Op deze
manier is het mogelijk om binnen de gemeente Valkenswaard te komen tot uniformiteit in de
bestemmingsplanregelgeving.
In de vigerende bestemmingsplannen zijn enkele zogenaamde restlocaties aanwezig die nog niet
benut zijn. Deze restlocaties zijn op overeenkomstige wijze in het nieuwe bestemmingsplan
opgenomen. De locatie aan de Kerkakkerstraat is er zo een.
Met betrekking tot Goudenrijderhof 2 staat vast dat de betreffende strook grond in 1996 door de
eigenaars van Goudenrijderhof 2 is gekocht van gemeente Valkenswaard. Conform de
bestemmingsplansystematiek heeft de grond de bestemming ‘Bedrijf’ gekregen, omdat het om
gronden gaat behorende bij het bedrijf en de bedrijfswoning.
Op Bergstraat 4 wordt ons inziens niet ineens een gebouw bijgevoegd. De op het perceel
aanwezige vrijstaande woning is voorzien van een bouwblok met een standaard diepte van 15
meter.
Met betrekking tot de hogedrukgasleiding wordt verwezen naar onze reactie onder punt 63.
Met betrekking tot punt e. wordt verwezen naar de conserverende manier van bestemmen,
waarbij is uitgegaan van verleende bouwvergunningen. Het stond reclamanten vrij om ten tijde
van de bouwvergunningsprocedure tegen de verlening van de bouwvergunning te ageren.
Bezwaren en grieven van reclamanten zijn bij de bouwvergunningsprocedure aan de orde
geweest of hadden aan de orde gesteld kunnen worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
67. Volgens reclamanten is het geen conserverend plan, maar een plan van vriendjespolitiek en
vriendendiensten. De een wordt totaal vernederd en z’n mogelijkheden ontnomen en de ander
blijft alle mogelijkheden behouden, krijgt zelfs uitbreiding en z’n illegale bouw wordt
gelegaliseerd, “ongelooflijk”.
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Deze mening van reclamanten wordt voor kennisgeving aangenomen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
68. In de voorschriften dient opgenomen te worden dat als de bestemming brouwerij wegvalt, meteen
alle bouwhoogten vervallen in het bestemmingsplan. Ook de met de 4e herziening gerealiseerde
uitbreiding richting Keersopdal van industrie dient meteen te vervallen en de begrenzing van het
nu geldende bestemmingsplan 1986 met z’n groenzone er omheen wordt weer van kracht.
Indien de brouwerij komt te vervallen zal op dat moment naar een nieuwe invulling van het
gebied gekeken worden. Vervolgens zal het dan geldende bestemmingsplan herzien moeten
worden. In voorliggend bestemmingsplan kan daarop niet vooruit worden gelopen, omdat het nu
niet aan de orde is.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
69. De inspraakreacties van 12 maart 2008 op het voorontwerpbestemmingsplan worden door
reclamanten aan deze zienswijzen toegevoegd.
De inspraakreacties zijn uitvoerig beantwoord in het inspraakverslag d.d. 17 november 2008 en
zijn opgenomen in de bijlage van de toelichting van het bestemmingsplan. Het standpunt van de
gemeente inzake de inspraakreacties is niet gewijzigd, waardoor kortheidshalve verwezen wordt
naar genoemd verslag.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

De zienswijzen van 17 februari 2009 op het ontwerpbestemmingsplan worden door reclamanten in
stand gehouden en aan deze zienswijzen toegevoegd. Hieronder vindt de behandeling van deze eerder
ingediende zienswijzen plaats.
70. Reclamanten geven aan dat de werkelijke bestaande situatie niet goed wordt weergegeven.
Het bestemmingsplan is conserverend van aard wat inhoudt dat in principe de huidige, bestaande
situatie wordt vastgelegd. Zie ook onze reactie bij punt 53.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
71. Hetgeen vergund is met artikel 19 wordt gedeeltelijk meegenomen in de herziening van het
bestemmingsplan. Reclamanten hebben hier grote bezwaren tegen omdat er eigendommen mee
gemoeid zijn.
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Onherroepelijk verleende vrijstellingen worden bij het herzien van bestemmingsplannen
meegenomen. Het stond reclamanten vrij om ten tijde van de vrijstellingsprocedure tegen de
(voorgenomen) vrijstellingverlening te ageren. Bezwaren en grieven van reclamanten zijn bij de
vrijstellingsprocedure aan de orde geweest of hadden aan de orde gesteld kunnen worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
72. Reclamanten hebben bezwaren tegen het opnemen van de 4e herziening van het bestemmingsplan
“Dommelen 1986”.
De 4e herziening van het bestemmingsplan “Dommelen 1986” is niet opgenomen in het
bestemmingsplan “Dommelen 2009”, omdat het nooit in procedure is gebracht.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
73. Waarom wordt de 4e herziening en de gevolgen daarvan (landschappelijke inpassing) niet
genoemd?
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 61.
74. De gevolgen van de 4e herziening zijn besproken en er is overleg geweest in 1998, 1999 en 2000.
Op 8 maart 2000 is tot een oplossing gekomen, maar het college heeft deze oplossing nooit
uitgewerkt. Hoe moet dit nu, nu een gedeelte buiten dit bestemmingsplan blijft?
Naar aanleiding van de gesprekken uit 1998-2000 zijn in onze brief van 20 april 2000 de opties
voor het perceel van reclamanten weergegeven. In het bestemmingsplan “Dommelen 2009”
wordt in principe de huidige situatie weergegeven. Zoals reclamanten zelf aangeven valt een deel
van de gronden waarop de destijds gemaakte afspraken betrekking hebben buiten het
bestemmingsplan “Dommelen 2009”. Het bestemmingsplan “Dommelen 2009” voorziet dan ook
niet in de uitwerking van de destijds gemaakte afspraken.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
75. Westerhovenseweg 2 heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming wonen. Dit dient zo
opgenomen in “Dommelen 2009” met de aanduiding ‘Agrarisch’ Aw en ‘Horeca’ Hw.
Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan wat inhoudt dat in principe de huidige,
bestaande situatie wordt vastgelegd. Dit heeft voor onderhavige percelen tot gevolg dat de
vigerende bestemming uit 1974 wordt vervangen door een bestemming die het beste past bij de
feitelijke situatie. Daarom wordt gebruik gemaakt van de bestemming ‘Agrarisch’ met de
aanduiding ‘bedrijfswoning’ en de bestemming ‘Horeca’ met de aanduiding ‘wonen’.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
76. De scheiding van Horeca en Agrarisch dient te komen liggen op de lijn recht naar achteren waar
verschil is van nokhoogte. Dit dient in artikel 3 van de Bestemmingen te worden opgenomen.
De bedoelde scheiding is reeds verwerkt op de plankaart van voorliggend bestemmingsplan
“Dommelen 2009”. De scheiding is op de plankaart vastgelegd, waardoor het niet noodzakelijk is
om deze in artikel 3 van de planregels op te nemen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
77. Het achterste perceel Agrarisch dient een Agrarisch bouwblok te worden met 100% bebouwing.
Er is 1.000 m3 mestopslag op het bedrijf.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 59.
78. Eerst dient de procedure van het reconstructieplan Boven-Dommel geheel te zijn afgerond
voordat de bestemmingsplan herziening verder in procedure kan worden gebracht. Een gedeelte
van het plan is gelegen buiten de bebouwde komgrens van de Boswet en is buitengebied. Er lopen
procedures bij de Raad van State.
Het reconstructieplan is vastgesteld en daarmee afgerond. Lopende beroepsprocedures inzake het
reconstructieplan Boven-Dommel hebben geen opschortende werking voor de
bestemmingsplanprocedure.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
79. De bestuursovereenkomst met de Provincie Noord-Brabant dient nagekomen te worden om voor
29 juli 2009 een definitief goedgekeurd bestemmingsplan Buitengebied te hebben voor het gehele
Buitengebied.
De procedure omtrent het bestemmingsplan Buitengebied loopt separaat aan onderhavige
procedure voor het bestemmingsplan “Dommelen 2009”. De opmerking wordt ter kennisgeving
aangenomen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
80. Hetgeen in de milieuvergunning is vergund dient in het plan opgenomen te worden.
Milieuvergunningen worden afgegeven op grond van de Wet milieubeheer. De inhoud van
milieuvergunningen wordt niet in bestemmingsplannen opgenomen.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
81. Het vervallen van de groenbestemming bij Goudenrijderhof 2 dient ongedaan gemaakt te worden,
omdat dit aan de noordzijde van de landschappelijke inpassing is.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 66.
82. De klasse aanduiding van maximale goothoogte II dient 6 meter te blijven zoals in het geldende
plan.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 65.
83. In het plan dient opgenomen te worden dat indien de bestemming brouwerij vervalt, de
toegestane bouwhoogtes ook meteen vervallen. Ook het met de 4e herziening gerealiseerde
vervalt en de begrenzing van het geldende bestemmingsplan “Dommelen 1986” met de
groenzone er omheen wordt weer van kracht.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 68.
84. De drie gebouwen van de Dommelse Watermolen dienen de aanduiding Rijksmonument te
krijgen.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
85. De inspraakreacties van 12 maart 2008 dienen als zienswijzen te worden meegenomen.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 69.
86. Op het voorste agrarisch blok dienen de bestaande percentages bebouwd aangegeven te worden.
Percentage op Horeca dient 15% te worden.
Volgens de planregels bedraagt binnen de bestemming ‘Agrarisch’ het bebouwingspercentage
100, tenzij op de plankaart expliciet een ander lager percentage is aangegeven. Dit geldt dus ook
voor het voorste agrarisch blok.
Het verzoek met betrekking tot het percentage bij de bestemming ‘Horeca’ is reeds verwerkt in
voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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Reclamanten hebben op 11 juni 2009 ingesproken tijdens de commissievergadering. Deze inspraak
wordt door reclamanten aan deze zienswijzen toegevoegd. Hieronder vindt de behandeling ervan
plaats.
87. Vorige colleges hebben vergunningen verleend die niet verleend hadden mogen worden omdat
zijn in strijd waren met de geldende regelgeving in “Dommelen 1986”. Alles wordt nu
opgenomen en vastgelegd in het nieuwe plan, een ander wordt het leven onmogelijk gemaakt en
hier wordt gelegaliseerd, dit is ongehoord.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is uitgegaan van verleende bouwvergunningen. Het
stond reclamanten vrij om ten tijde van de bouwvergunningsprocedure tegen de verlening van de
bouwvergunning te ageren. Bezwaren en grieven van reclamanten zijn bij de
bouwvergunningsprocedure aan de orde geweest of hadden aan de orde gesteld kunnen worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
88. In 1989 is met de 4e herziening van het bestemmingsplan met een artikel 19 procedure
vergunning verleend vooruit lopend op een goed te keuren plan voor het realiseren van een
nieuwe bottelarij en magazijn. Later bleek dat deze uitbreiding landschappelijk ingepast moest
worden op gronden in eigendom van reclamanten. Deze verplichting is echter nooit in het
bestemmingsplan opgenomen. Reclamanten hebben ƒ 35.000,- geïnvesteerd, nu blijkt geheel voor
niets. Reclamanten voelen zich geschoffeerd en misbruikt door eerdere colleges.
Op 8 maart 2000 is overeenstemming bereikt hoe alles opgelost moest worden. Alleen de
gemeente moest zijn plannen nog verder uitwerken. Door de gemeente is nooit meer iets
ondernomen.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij de punten 61 en 74.
89. Reclamanten hebben per brief van 4 december 2001 kenbaar gemaakt hoe de indeling van het
huisperceel er uit moest komen te zien. Dit lijkt nu per vergissing niet te zijn ingevuld.
Over de brief van 4 december 2001 is nooit overeenstemming bereikt. In voorliggend
bestemmingsplan wordt in principe de huidige, bestaande situatie vastgelegd.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
90. Tijdens de procedures van de reconstructieplannen van de Provincie Noord-Brabant is
uitgesproken dat reclamanten recht hebben op een agrarisch bouwblok. Reclamanten gaan ervan
uit dat deze rechten gerespecteerd worden en worden opgenomen in “Dommelen 2009”.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 59.
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De heer P. Fransen, Urbanusdal 32, 5551 CW te Valkenswaard, ingekomen op 20 januari 2010
91. Reclamant geeft aan een perceelstrook aangekocht te hebben gelegen aan de linkerzijde van het
perceel Urbanusdal 32. Deze perceelstrook is echter bestemd als Verkeer.
Reclamant verzoekt deze bestemming aan te passen en te wijzigen in de bouwaanduiding (mg)
erfbepaling met gebouwen.
De gronden die de gemeente aan particulieren heeft verkocht waren in de huidige
bestemmingsplannen bestemd als groen of verkeersdoeleinden. Op deze gronden mag daarom
niet worden gebouwd. Met die reden zijn de gronden verkocht tegen snippergroen prijs. Met het
opstellen van het nieuwe bestemmingsplan “Dommelen 2009” is de huidige situatie zoveel
mogelijk overgenomen. De door reclamant aangegeven zijtuin dient derhalve, conform het
conserverende karakter van het bestemmingsplan, onderdeel uit te maken van het perceel
Urbanusdal 32.
De betreffende perceelstrook is gelegen tegenover de woningen aan Valentijndal 15 tot en met
19. Door deze ligging is het vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst dat de
perceelstrook geheel bebouwd wordt, hetgeen met de aanduiding (mg) mogelijk zou worden
gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om de bestemming ‘Verkeer’, gemeten vanaf 3 meter achter
de voorgevel van het hoofdgebouw, te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding
‘zone zonder gebouwen (zg+)’. De bouwmogelijkheden worden op deze manier enigszins
verruimd. De gronden aansluitend aan de voortuin worden voorzien van de bestemming ‘Wonen’
met de aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg)’.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt de
strook grond gelegen ten westen van het perceel Urbanusdal 32 bestemd als ‘Wonen’ met
gedeeltelijk de aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg+)’ en gedeeltelijk de aanduiding ‘zone
zonder gebouwen (zg)’, overeenkomstig kaartfragment H.
De heren Willems & Smeets, Postbus 148, 5550 AC te Valkenswaard, ingekomen op 20 januari
2010
92. Het pand Brouwerijplein 84 is gebouwd als woning. Later is het eerst pand in gebruik genomen
als kantoor van de bierbrouwerij. Reclamanten hebben het pand sinds 2004 ook als kantoor in
gebruik. Het huidige bestemmingsplan laat gebruik toe als woning en/of kantoor. In het
ontwerpbestemmingsplan is de bestemming beperkt tot (zakelijk) dienstverlening (met inbegrip
van kantoor).
Reclamanten hechten er aan om voor de toekomst een (mede)gebruik als woning mogelijk te laten
blijven. Mede gezien de historie van het pand lijkt reclamanten dit ook in overeenstemming met
de cultuurhistorische waarde die aan het pand wordt toegekend.
In de toelichting van “Dommelen 2009” wordt verwoordt dat bij het opstellen van het
bestemmingsplan conserveren als beleidsuitgangspunt is genomen, waarbij de bestaande,
feitelijke situatie in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. Het conserverende karakter
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heeft echter niet tot gevolg dat de bestaande bouw- en gebruiksregels letterlijk uit de oude
bestemmingsplannen overgenomen worden.
Zoals reclamanten zelf aangeven is het pand Brouwerijplein 84 momenteel in gebruik als kantoor.
Daarom is op deze locatie de bestemming ‘Dienstverlening’ neergelegd, welke recht doet aan de
feitelijke situatie.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer J. van Dijk, Loonderweg 5, 5551 TE te Valkenswaard, ingekomen op 20 januari 2010
93. Reclamant verzoekt om langs het hoofdgebouw gelegen op het perceel Loonderweg 5 een uitbouw
te realiseren om de woonkamer groter te maken. Of eventueel een vrije ruimte te mogen bouwen.
Dit mocht volgens reclamant vijf jaar geleden nog wel en zou dit graag aan willen dragen om de
plannen te herzien.
De woning aan de Loonderweg 5 is gelegen in het gehucht de Keersop. De cultuurhistorische
waarde van het pand op zichzelf is beperkt. In de zin van stedenbouwkundige ensemblewerking is
de cultuurhistorische waarde echter als evident te kenschetsen. Het gehucht Keersop is een
agrarische enclave die ontstaan is op een hogere rand van de beek met dezelfde naam. Ondanks
dat de naoorlogse nieuwbouw van de kern Dommelen tegen Keersop is aangebouwd heeft het
nog steeds de unieke sfeer kunnen bewaren. De cultuurhistorische agrarische bebouwing ligt in
het groen verscholen. Recente bebouwing is qua vorm en schaal goed ingepast. Wel moet er voor
gewaakt worden dat meer aanvullende bebouwing het karakter van Keersop kan schaden. In de
structuurvisie wordt de cultuurhistorische waarde voor de Keersop met name genoemd. Het
beleid is daarom gericht op het behoud van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit van de
oorspronkelijke ruimtelijke opbouw en karakteristiek van het historisch gegroeide gehucht als
cultuurhistorische compositie in zijn geheel. Uitgangspunt is het streven naar synergie tussen het
omliggende landschap, cultuurhistorisch wegenpatroon en cultuurhistorische bebouwing.
Bij (vervangende) nieuwbouw is de positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing
richtinggevend en dient voor wat betreft massa en vormgeving te passen binnen de bestaande
bebouwingscontext met het oog op de samenhang binnen de (cultuurhistorische) compositie.
Op grond van het geldende bestemmingsplan “Kloosterakkers” is het tot een afstand van 9 meter
achter de voorgevel van het hoofdgebouw niet mogelijk om in het zijperceel een uitbouw te
realiseren, omdat hier de bestemming ‘Tuin I’ is gelegen. Deze afstand zal in het
bestemmingsplan “Dommelen 2009” worden overgenomen, maar een verdere uitbreiding van de
bestaande mogelijkheden is gezien het voorgaande vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet
gewenst.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt bij
het perceel Loonderweg 5 de grens van de aanduiding ‘zone met gebouwen (mg)’ aangepast,
overeenkomstig kaartfragment I.

40

Familie M. Keppel, Braspenninghof 36, 5551 DM te Valkenswaard, ingekomen op 20 januari
2010
94. Reclamant geeft aan dat de op 12 februari 2009 ingediende zienswijzen geheel in stand blijven.
Reclamant ageert tegen de ontwikkeling aan de Stokerwei. Door de drie verdiepingen van de
ontwikkeling ontstaat inkijk in de woning van reclamant en bovendien lichtvervuiling. Vanuit de
woning van reclamant staat het nieuwe gebouw van 11,1 meter hoog ontzettend in het zicht, ook
’s avonds. Reclamanten zien nu al de daken van de Stokerwei en dit gebouw komt veel dichter bij.
Ondanks het feit dat de zienswijzen van reclamant geen betrekking meer hebben op de plankaders
van “Dommelen 2009” maar op de plankaders van het op 28 januari 2010 vastgestelde
bestemmingsplan “Stokerwei 2”, worden deze zienswijzen volledigheidshalve als volgt
beantwoord.
Ten behoeve van de ontwikkeling aan de Stokerwei is een gebiedsvisie opgesteld. In deze
gebiedsvisie is een integrale afweging gemaakt van belangen. De voorgestelde invulling wordt als
een passende invulling aangemerkt. De gebiedsvisie ‘Stokerwei 2’ is gepubliceerd in de
Kempener Koerier van 2 januari 2008 en heeft van 3 januari 2008 tot en met 30 januari 2008 ter
inzage gelegen. Er zijn destijds geen reacties ingediend. Op 6 mei 2008 is de gebiedsvisie
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Normaliter zou na de vaststelling
van de gebiedsvisie ‘Stokerwei 2’ een aparte bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Maar
omdat destijds het bestemmingsplan “Dommelen 2009” in voorbereiding was, is de Stokerwei
hierin opgenomen.
Echter, doordat de procedure van het bestemmingsplan “Dommelen 2009” vertraging heeft
opgelopen, is alsnog besloten ten behoeve van de ontwikkeling aan de Stokerwei een aparte
bestemmingsplanprocedure te volgen. Het bestemmingsplan “Stokerwei 2” is op 28 januari 2010
door de gemeenteraad vastgesteld. De grondslag voor dit bestemmingsplan is nog steeds gelegen
in de vastgestelde gebiedsvisie ‘Stokerwei 2’.
In het voormalig geldende bestemmingsplan “Schepelweijen Zuid: Uitwerkingsplan BellemanNoord” is het perceel Stokerwei 2 bestemd als “Bijzondere doeleinden II”. Binnen deze
bestemming mocht de goothoogte van hoofdgebouwen maximaal 12 meter bedragen. Het
bestemmingsplan “Stokerwei 2” biedt, na ontheffing, een maximale goothoogte van 12,1 meter,
dat als een zeer geringe afwijking wordt beschouwd. Daarnaast is het bouwvlak in het
bestemmingsplan “Stokerwei 2” verder van de perceelsgrens gelegen dan in het oude
bestemmingsplan, waardoor er niet meer op de perceelsgrens kan worden gebouwd. Inkijk in de
woning van reclamant zal hierdoor niet toenemen. Lichtvervuiling zal door de ontwikkeling
minimaal zijn doordat de afstand groot genoeg is.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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95. Reclamant begrijpt niet waarom aan de Stokerwei een voorziening voor dokter, apotheek e.d.
gerealiseerd moet worden, omdat alles al binnen 500 meter vanaf de Stokerwei aanwezig is.
Er blijkt juist behoefte te zijn aan de clustering van een aantal medische voorzieningen in
Dommelen. De ligging nabij andere voorzieningen maakt deze locatie geschikt, waardoor de
gebiedsvisie op 6 mei 2008 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld,
gevolgd door de vaststelling van het bestemmingsplan “Stokerwei 2” op 28 januari 2010 door de
gemeenteraad.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
96. De ontwikkeling levert veel meer geluidshinder op door extra auto’s, afremmen en drempels.
Uit de gebiedsvisie is niet gebleken dat door deze ontwikkeling het verkeer en daarmee de
geluidshinder onevenredig zal toenemen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
97. Reclamant geeft aan dat het geluid van autobanden harder is dan het motorgeluid. Of het asfalt is
niet stil genoeg of de geluidswal is te laag (ca. 30 cm verzakt en vertrapt). Daarnaast vraagt
reclamant zich af waarom fietsers gehinderd worden door alle op- en afritten en drempels.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op het bestemmingsplan “Dommelen 2009”. De
opmerkingen zijn ter behandeling doorgegeven aan de afdeling Leefomgeving.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer G.J.M.M. Schellens, Begoniapad 4, 5551 AK te Valkenswaard, ingekomen op 20 januari
2010
98. Reclamant geeft aan dat de op 13 februari 2009 ingediende zienswijzen geheel in stand blijven en
aangevuld worden.
Voor het perceel Sneeuwklokje hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het
ontwerpbestemmingsplan “Dommelen 2009” ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan
“Dommelen”. Deze wijzigingen zijn nadelig voor het perceel. In het geldende bestemmingsplan
is aan de strook grenzend aan de Bergstraat de woonbestemming toegekend. Verzocht wordt deze
woonbestemming ook in het bestemmingsplan “Dommelen 2009” op te nemen, teneinde de bouw
van een woning of de gezamenlijke bouw van een woning met het perceel Bergstraat 41 mogelijk
te maken. Reclamant geeft aanvullend aan dat de grens van de bestemming ‘Bedrijf’ niet goed is
overgenomen en verzoekt dit alsnog te doen.
Het verzoek van reclamant is grotendeels verwerkt in voorliggend bestemmingsplan “Dommelen
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2009”, echter de aangegeven bestemmingsgrens is abusievelijk niet juist overgenomen van het
vigerende plan. Er zijn geen ruimtelijke of stedenbouwkundige bezwaren om op bedoelde locatie
de grenzen van de vigerende bestemmingen ‘Tuin I’ en ‘Tuin II’ alsnog over te nemen in het
bestemmingsplan “Dommelen 2009”.
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Op de plankaart wordt bij
het perceel Bergstraat 41 de grens van de bestemming ‘Bedrijf’ aangepast als in het geldende
bestemmingsplan, overeenkomstig kaartfragment D.
99. In het bestemmingsplan “Dommelen” is alleen de goothoogte voor gebouwen bepaald. In het
bestemmingsplan “Dommelen 2009” is bepaald dat de nokhoogte gelijk is aan de opgenomen
goothoogte. Dit betekent een beperking van de bouwmogelijkheden op het perceel. Verzocht
wordt de nokhoogte in het bestemmingsplan “Dommelen 2009” niet nader te bepalen.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
100. Reclamant verzoekt de vrijstellingsmogelijkheid voor een categorie 3 bedrijf te behouden zoals
ook in het oude bestemmingsplan staat omschreven.
In het bestemmingsplan “Dommelen 2009” zijn in beginsel alleen “categorie 1 en 2 bedrijven”
toegestaan. Deze categorieën staan namelijk borg voor een gegarandeerde afstandsmaat tot
kritische bestemmingen zoals woningen. Categorie 3 bedrijven zijn vanwege hun aard slechts
toelaatbaar aan de rand van woonwijken. Omdat veel bedrijfslocaties in het bestemmingsplan
“Dommelen 2009” zijn gelegen tussen woonbebouwing, zijn op deze locaties “categorie 3
bedrijven” niet gewenst. Ook niet middels een binnenplanse ontheffingsbevoegdheid. Alleen daar
waar in het verleden “categorie 3 bedrijven” werden toegestaan, mogen deze bedrijven
gehandhaafd blijven en zijn die op de plankaart als zodanig genoemd.
Het bestemmingsplan voorziet overigens wel in de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor
de uitoefening van een activiteit die in de Staat van Inrichtingen is vermeld in een categorie die in
principe niet is toegestaan op het desbetreffende perceel, terwijl de vergunningaanvrager van
mening is dat de activiteit naar aard en omvang wel passend is.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer P. de Jong en mevrouw A. Ruben, Het Laar 31, 5551 ZC te Valkenswaard, ingekomen
d.d. 21 januari 2010
101. Deze zienswijze is na de reactietermijn van zes weken ontvangen.
De zienswijze wordt niet-ontvankelijk verklaard.
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Zoals bekend heeft het bestemmingsplan “Dommelen 2009” twee maal in ontwerp ter inzage gelegen.
Reclamanten die bij de eerste tervisielegging zienswijzen hebben ingediend zijn bij brief van 7
december 2009 verzocht aan te geven of hun eerder ingediende zienswijzen geheel in stand dienen te
blijven, aangevuld dienen te worden of ingetrokken dienen te worden. Van acht reclamanten hebben
wij geen reactie ontvangen. Volledigheidshalve worden de eerder ingediende zienswijzen als volgt
beantwoord.
Mevrouw M.C.J. Meij-van den Berg, Braspenninghof 8, 5551 DM te Valkenswaard, ingekomen
op 12 februari 2009, mede namens de heer J.P.G.M. van Hoof, beoogd eigenaar van het
achterste deel van Braspenninghof 8
102. Reclamant verzoekt om met betrekking tot het perceel Escudohof 2 het op de plankaart
voorgestelde bebouwingspercentage van 90% te verruimen naar 100%, zodat voorkomen wordt
dat een gedeelte van het perceel onbruikbaar wordt.
Het bebouwingspercentage van 90% geldt voor het totale bouwvlak met de aanduiding ‘M Ia’.
Dit bebouwingspercentage verhindert niet dat het aan te kopen perceel volledig kan worden
bebouwd, waarmee tevens wordt voorkomen dat een gedeelte van het perceel onbruikbaar wordt.
Er is dan ook geen reden om het percentage aan te passen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer P.H.J. Geurten, Moutlaan 10, 5551 TM te Valkenswaard, ingekomen op 17 februari
2009 en de heer A.F.H.B. Janssen, Moutlaan 8, 5551 TM te Valkenswaard, ingekomen op 18
februari 2009
103. Reclamanten geven aan dat bestemmingsplan “Dommelen 2009” indruist tegen het vigerende
beleid om bedrijven “uit” te plaatsen. Het beleid is volgens reclamanten gericht op het mijden
van milieubelastende bedrijven in de directe nabijheid van woningen.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 8.
104. Reclamanten geven aan sinds 2003 niet aflatende en ernstige vormen van milieuhinder en
ernstige aantasting van het woongenot te ondervinden van het installatiebedrijf gelegen aan de
Bergstraat 98. Reclamanten geven een kort overzicht van de vormen van milieuhinder en
aantasting van het woongenot, zoals overlast door vervoersbewegingen van vrachtwagens en
bussen, verlies van privacy doordat chauffeurs over de tuinafscheiding kunnen kijken vanuit de
cabine, aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen in vrachtwagens, stankoverlast door
stationair laten lopen van vrachtwagenmotoren, geluidsoverlast door gooien met metalen
materialen en slijpen van metalen. Reclamanten zijn reeds jaren in gesprek met gemeente
Valkenswaard om te bezien op welke wijze tot beëindiging van de milieuhinder en aantasting van
het woongenot kan worden gekomen, tot op heden zonder resultaat.
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Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 10.
105. Reclamanten verzoeken in het bestemmingsplan te voorzien dat de in- en uitrit naar perceel 3587
en de ruimte achter de opslagloods op perceel 3587 niet bestemd is om als parkeerplaats voor
vrachtwagens te dienen. Het betreft hier een brandgang die vrij moet blijven van obstakels.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 14.
106. Reclamanten verzoeken in het bestemmingsplan een zodanige voorziening op te nemen dat (op
termijn) ‘uitplaatsing’ van het installatiebedrijf plaatsvindt cq de milieuhinder en aantasting van
het woongenot eindigt.
Voor onze reactie wordt verwezen naar onze reactie bij punt 15.
De heer J.H.H. Hendrickx en mevrouw H.M. Hendrickx-Segers, Koeherderwei 35, 5551 ML te
Valkenswaard, ingekomen op 27 januari 2009
107. Voordat de actualisatie van het bestemmingsplan was gestart, is de strook grond grenzend aan de
zijkant van de woning door de gemeente aan de familie Hendrickx te koop aangeboden. Zij zijn
bereid de grond te kopen als er duidelijkheid is wat op de grond gebouwd mag worden. Verzocht
wordt op termijn een carport voor de garage aan te bouwen. Vanwege leidingen in de stook
grond zal het een zwevende carport worden met palen buiten het gebied dat leidingen bevat. In
het ontwerpbestemmingsplan is een deel van de nog aan te kopen grond bestemd voor ‘Wonen’
met de zone ‘zonder gebouwen’. Dat deel waar de leidingen onder lopen is bestemd als
‘Verkeer’. Verzocht wordt ook dat deel van de grond te bestemmen als Wonen ‘zonder
gebouwen’.
NB. De koopakte zal pas passeren na de vaststelling van het bestemmingsplan, wanneer het op
bovenstaand punt gewijzigd wordt vastgesteld.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer H.H.B.J.M. van Rooij en mevrouw J.L. van Rooij-Verlinden, Keersop 17, 5551 TG te
Valkenswaard, ingekomen op 5 februari 2009 met aanvullingen op 17 februari 2009
108. Het geldende bestemmingsplan voor het perceel Keersop 15 en 17 is het Uitbreidingsplan in
hoofdzaken uit 1965. In dat plan zijn de kavels bestemd voor ‘Agrarisch gebruik III’.
Reclamanten geven aan het perceel begin 2008 te hebben gekocht met de intentie het agrarisch te
gaan gebruiken voor tuinbouw (aardbeien of kersenteelt). Hiervoor zouden reclamanten
eventueel een stuk grond van Keersop 15 bijkopen. Verzocht wordt de agrarische bestemming op
de percelen Keersop 15 en 17 te behouden en niet om te zetten naar de bestemming Wonen, zoals
voorgesteld wordt in het ontwerpbestemmingsplan “Dommelen 2009”.
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Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan waarbij de bestaande, feitelijke situatie in het
nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. De bebouwing aan de Keersop 15 en 17 is
momenteel in gebruik voor woondoeleinden; er is geen agrarisch bedrijf aanwezig. Vanuit
stedenbouwkundig oogpunt vormt de bebouwing de afronding van de kern.
Het (her)vestigen van een agrarisch bedrijf op deze locatie heeft vanuit planologisch en
stedenbouwkundig oogpunt duidelijk niet de voorkeur. Wij zijn van mening dat in een
woonomgeving als waar Keersop 15 en 17 zijn gelegen, de vestiging van een agrarisch bedrijf
duidelijk niet de voorkeur heeft. Wij zijn dan ook van mening dat de huidige woonfunctie ter
plaatse behouden dient te blijven.
De vestiging van een agrarisch bedrijf dient niet in een woonwijk plaats te vinden, maar in het
buitengebied. Overigens betekent dit niet dat de gronden behorende tot de woning niet gebruikt
mogen worden voor agrarische hobbymatige activiteiten.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
109. Tevens verzoekt reclamant:
a) Keersop 15 en 17 te splitsen in twee vrijstaande bouwblokken, zodat het bijgebouw van Keersop 17
links geprojecteerd kan worden op de grens met nr. 15. De mg bestemming moet dan ook vergroot
worden;
b) Indien de optie onder a) niet mogelijk is, de mg bestemming te vergroten zodat het bouwen van een
bijgebouw op de royale zijtuin mogelijk wordt.
a) Door het splitsen van de bestaande bebouwing in twee vrijstaande bouwblokken, wordt de huidige
stedenbouwkundige structuur aanzienlijk gewijzigd. Gezien het conserverende karakter van het
bestemmingsplan wordt dit niet wenselijk geacht.
b) De zone ‘met gebouwen (mg)’ binnen de bestemming ‘Wonen’ is reeds aangepast in voorliggend
bestemmingsplan “Dommelen 2009”.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer J. Beekx, Tiendhof 14, 5551 XA te Valkenswaard, ingekomen op 13 februari 2009
110. Reclamant geeft aan dat aan de voorzijde van de woning de zone ‘zonder gebouwen + (zg+)’ is
gelegd en aan de zijkant de zone ‘zonder gebouwen (zg)’. Logischerwijs zou dit omgedraaid
moeten worden. Verzocht wordt aan de zijkant (noordzijde) de mogelijkheid te bieden om een
geringe uitbreiding mogelijk te maken.
Naar het oordeel van de gemeente is de noordzijde van de woning de voorkant, waardoor de zone
‘zonder gebouwen + (zg+)’ juist op de plankaart is opgenomen. Dit past tevens binnen de
stedenbouwkundige opzet van de buurt.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
111. De groenzone aan de westzijde van Dommelen (richting Keersopdal) is ter hoogte van
Centiemhof 24 bestemd voor ‘Groen’. De zone ter hoogte van Tiendhof 14 (aan de overzijde van
de weg) is niet opgenomen in dit bestemmingsplan. Verzocht wordt ter behoud van deze
groenstrook, deze ook als ‘Groen’ te bestemmen in het bestemmingsplan “Dommelen 2009”.
De betreffende groenstrook is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 1998” en zal
meegenomen worden in de herziening van dat bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
De heer M.H.A.M. van den Eijnden, Bergstraat 3, 5551 AW te Valkenswaard, ingekomen op 18
februari 2009
112. Reclamant geeft aan dat de watermolen en de omliggende gebouwen niet overeenkomstig de
bestaande situatie zijn bestemd. De gebouwen zijn bestemd als ‘Maatschappelijk-Molen’,
waarbinnen het functioneren van de molen mogelijk is, en ter plaatse van de aanduiding (dh)
detailhandel is toegestaan. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk te wonen in een woning,
welke er al jaren is. In het nu geldende bestemmingsplan “Dommelen” is één eengezinswoning
wel mogelijk. Verzocht wordt een woning binnen de bestemming ‘Maatschappelijk-Molen’
mogelijk te maken.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
113. De omliggende gronden rond de gebouwen zijn hoofdzakelijk bestemd als ‘Verkeer’. De grond
rond de woning is de tuin van de woning. Verzocht wordt deze overeenkomstig het gebruik te
bestemmen. De grond voor de molen en de winkel is onderdeel van het eigen terrein en zou
bestemd moeten worden als ‘Maatschappelijk-Molen’ 0%.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
114. Alle drie de panden maken onderdeel uit van het gemeentelijk monument. Verzocht wordt op de
plankaart op alle drie de panden de aanduiding ‘monument’ op te nemen.
Het verzoek van reclamant is reeds verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
115. Ter verduidelijking geeft reclamant aan dat de “graanmolen” voor een groot deel ten dienste
staat van het derde gebouw dat bestemd is als ‘Maatschappelijk-Molen’ met de aanduiding
‘detailhandel’.
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
Mevrouw G.W.M. Mol-Froger, Bergstraat 54, 5551 AX te Valkenswaard, ingekomen op 18
februari 2009
116. Reclamant geeft aan op nader aan te voeren gronden bezwaar te maken tegen het
ontwerpbestemmingsplan “Dommelen 2009”.
Binnen de gestelde termijn voor de aan te vullen gronden is geen reactie ontvangen.
De zienswijze wordt niet-ontvankelijk verklaard.
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3. Ambtshalve wijzigingen
Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de ingediende zienswijzen, wordt ook een aantal ambtshalve
wijzigingen noodzakelijk geacht, te weten:
a.
In de toelichting zijn enkele tekstuele omissies en spelfouten geconstateerd. Deze worden ter
verbetering van het plan gecorrigeerd.
b.
Eigenaren van de percelen Het Laar 8, 23 t/m 33 en Het Loobroek 1 t/m 5 hebben snippergroen
aangekocht. Dit is abusievelijk niet op de plankaart verwerkt. Daarom wordt de bestemming van het
aangekochte snippergroen gelegen nabij voornoemde percelen aangepast naar de bestemming
‘Wonen’ met de aanduiding ‘zone zonder gebouwen (zg)’, overeenkomstig kaartfragment J.
c.
De situatie op het perceel Evelinadal 7 is vergelijkbaar met die aan Evelinadal 31, waarbij de
bouwmogelijkheden voor de gronden gelegen achter het hoofdgebouw zijn verruimd door ter plaatse
de bouwaanduiding ‘zone met gebouwen (mg)’ op te nemen. Derhalve wordt de plankaart bij het
perceel Evelinadal 7 aangepast, waarbij de aanduiding ‘zone zonder gebouwen + (zg+)’ gelegen achter
het hoofdgebouw gewijzigd wordt in de aanduiding ‘zone met gebouwen (mg)’, overeenkomstig
kaartfragment F.
d.
De gronden gelegen aan de Norbertusdreef ter hoogte van het sportpark zijn gedeeltelijk bestemd als
‘Verkeer – Verblijf’ en ‘Groen’. In de vergadering van 24 februari 2010 heeft de gemeenteraad
besloten extra budget ter beschikking te stellen om genoemde gronden te saneren en er
parkeerplaatsen aan te leggen. Omdat de bestemming ‘Groen’ hierin niet voorziet en omdat er vanuit
ruimtelijk, stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn, wordt de plankaart
overeenkomstig kaartfragmenten J en K aangepast. De gronden gelegen aan de Norbertusdreef ter
hoogte van het sportpark met de bestemming ‘Groen’ worden gedeeltelijk gewijzigd in de bestemming
‘Verkeer – Verblijf’, zodat de herinrichting van deze gronden voortvarend uitgevoerd kan worden.
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