Raadsbesluit
G E M E E N T E
V A L K E N S W A A R D

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 1 juli 2010
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 20 april 2010
registratienummer: 10b&w00306
gelet op artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
gelet op de gemeentewet:
Besluit:
I

de zienswijzen van reclamanten dhr en mevr. M. de Wit-Rutten, dhr B.C. Verdonk, F.
Schaffels, dhr H.A. Vink, dhr. J. Vos, dhr J.A.C. Mens, dhr R. Zeijen, dhr- W. van Dam, dhr en
mevr. Baars, dhr P.G.T.M. Cootjans, dhr C. Damen, Stichting Achmea Rechtsbijstand namens
dhr C.H. de Cort, mevr. Y. v.d. Voort-Honings, dhr GJ. Roothans, dhr en mevr. Van LethJanssen, Buurtcomité "De 3 Weikes", dhr en mevr. Van de Mortel, dhr Sommer en mevr. Van
den Broek, Baken Beheer B.V., dhr J.G.A.M. Baken, dhr A.G.B.M. Mulder, De Fietsenmaker
Mare van Otten, Pastorale Eenheid Valkenswaard, Boskamp&Willems Advocaten namens dhr
W.P.C, van den Heuvel, Stichting Achmea Rechtsbijstand namens dhr A.A.F. Ras en mevr.
R.D. Ras-Raaymakers, Ravensburgh BV., dhr en mevr. Van Dongen, gebr. F. en G. van der
Heijden, dhr P. Fransen, de heren Willems en Smeets, dhr J. van Dijk, fam. M. Keppel, dhr
G.J.M.M. Schellens, mevr. M.C.J. Meij-van den Berg, dhr. P.H.J. Geurten, A.F.H.B. Janssen,
dhr J.H.H. Hendrickx en mevr. H.M. Hendrickx-Segers, dhr H.H.B.J.M. van Rooij en mevr.
J.L van Rooij-Ver linden, dhr J. Beekx, dhr M.H.A.M. van den Eijnden ontvankelijk te
verklaren;

II

de zienswijzen van reclamanten mevr. G.W.M. Mol-Froger, dhr P. de Jong en mevr. A. Ruben
niet-ontvankelijk te verklaren;
•v*

UI

de ingekomen zienswijzen conform de "Nota van zienswijzen, behorende bij het
bestemmingsplan Dommelen 2009", welke een integraal onderdeel vormt van het onderhavige
besluit, te behandelen;

IV

het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen overeenkomstig het eerder gestelde, een en ander
door:
a. de ontwerp plankaart aan te passen, zoals aangegeven op de kaartfragmenten A t/m K, en
de ontwerplegenda aan te passen zoals aangegeven op tekening nr. 004-000-LG01;
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b. ten aanzien van de ontwerp planregels:
• na artikel 3.4.2 het volgende artikel toe te voegen:
"3.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ter plaatse van de
gronden met de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' ten behoeve van de
uitbreiding van de begraafplaats gelegen aan de Bergstraat en de bestemming
"Agrarisch (A)" geheel of gedeeltelijk te verwijderen en de gronden te bestemmen
voor "Maatschappelijk - Begraafplaats (M-BP)", zoals omschreven in en met
overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 12, onder de voorwaarden dat:
a. middels een capaciteitsonderzoek wordt aangetoond, dat een uitbreiding van de
begraafplaats noodzakelijk is;
b. middels een onderzoek naar de bodemgesteldheid en de gemiddelde hoogste
grondwaterstand wordt aangetoond, dat betreffende gronden geschikt zijn voor een
uitbreiding van de begraafplaats;
c. de uitbreiding van de begraafplaats stedenbouwkundig en landschappelijk wordt
ingepast in de directe omgeving en aansluit bij de directe omgeving;
d. geen sprake mag zijn van strijd met rijks-, provinciaal dan wel gemeentelijk
beleid.";
•

na artikel 11.3.3 het volgende artikel toe te voegen:
"11.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ter plaatse van de
gronden met de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' ten behoeve van de
uitbreiding van de begraafplaats gelegen aan de Bergstraat en de bestemming
"Maatschappelijk (M)" geheel of gedeeltelijk te verwijderen en de gronden te
bestemmen voor "Maatschappelijk - Begraafplaats (M-BP)", zoals omschreven in en
met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 12 en met in achtnemmg
van het bepaalde in artikel 11.3, onder de voorwaarden dat:
a. middels een capaciteitsonderzoek wordt aangetoond, dat een uitbreiding van de
begraafplaats noodzakelijk is;
b. middels een onderzoek naar de bodemgesteldheid en de gemiddelde hoogste
grondwaterstand wordt aangetoond, dat betreffende gronden geschikt zijn voor een
uitbreiding van de begraafplaats;
c. de uitbreiding van de begraafplaats stedenbouwkundig en landschappelijk wordt
ingepast in de directe omgeving en aansluit bij de directe omgeving;
d. op basis van archeologisch onderzoek wordt aangetoond, dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
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e. geen sprake mag zijn van strijd met rijks-, provinciaal dan wel gemeentelijk
beleid.";
c. ten aanzien van de ontwerp toelichting in paragraaf 5.1.2 de volgende tekst toe te voegen:
"Het bestemmingsplan voorziet ook in een wijzigingsbevoegdheid om een uitbreiding van
de begraafplaats aan de Bergstraat in oostelijke richting in de toekomst planologisch
mogelijk te maken. Sinds 2006 zijn hierover gesprekken gevoerd met de Pastorale Eenheid
Valkenswaard. De gemeente heeft, mede vanuit maatschappelijke overwegingen,
aangegeven in principe niet negatief te staan tegenover een dergelijke uitbreiding van de
begraafplaats. De gronden zijn in eigendom van gemeente Valkenswaard en zijn nog niet
aangekocht door de Pastorale Eenheid Valkenswaard. Echter, er dient onderzocht te
worden of de betreffende gronden ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden ten behoeve
van de uitbreiding van de begraafplaats. Omdat deze onderzoeken bij het opstellen van dit
bestemmingsplan 'Dommelen 2009" nog niet zijn afgerond en beoordeeld, zijn op de
betreffende gronden de bestemmingen "Maatschappelijk (M) " en "Agrarisch (A) " gelegd.
Deze bestemmingen passen namelijk binnen het conserverende karakter van het
bestemmingsplan "Dommelen 2009". Om in de toekomst de uitbreiding van de
begraafplaats planologisch mogelijk te maken, is in de regels van "Dommelen 2009" een
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 Wro opgenomen. In de wijzigingsbevoegdheid
zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden vóórdat tot wijziging van
het bestemmingsplan kan worden overgegaan. Zo dient middels een capaciteitsonderzoek
aangetoond te worden dat een uitbreiding van de begraafplaats noodzakelijk is en dient
middels een onderzoek naar de bodemgesteldheid en de gemiddelde hoogste
grondwaterstand aangetoond te worden dat de betreffende gronden geschikt zijn voor een
uitbreiding van de begraafplaats. Daarnaast dient de uitbreiding van de begraafplaats
stedenbouwkundig en landschappelijk te worden ingepast in de directe omgeving en aan
te sluiten bij de directe omgeving, zoals bijvoorbeeld het plan "Lage Heide, natuur". In
het kader van een goede ruimtelijke ordening kan op deze manier te zijner tijd een
deugdelijke afweging plaatsvinden of de bestaande bestemmingen "Maatschappelijk (M) "
en "Agrarisch (A)" gewijzigd'kunnen worden in de bestemming "Maatschappelijk —
Begraafplaats (M-BP) "."
V

met inachtneming van bijgevoegde amendementen het bestemmingsplan "Dommelen 2009"
gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in plankaarten nrs. 004-000-PK01 tot en met 004-000PK06, legenda nr. 004-000-LG01 en overzichtskaart nr. 004-000-OV01, de toelichting, de
regels en de bijlagen;

VI

geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12, lid 1 Wro, omdat het verhaal van kosten al
anderszins verzekerd is;
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VII

gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de
Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van
dit vaststellingsbesluit.

Kenmerk: 10raad00306
Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,
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de griffier,
mr. CJ. Dorsman

de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen
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