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Betreft: zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Luikerweg 110 te Valkenswaard
Geachte raad,
Tot mij wendde zich cliënt, de heer D.R.A. Suurland, wonende aan de Kromstraat
nr. 87 te 5594 NG Valkenswaard, ten deze woonplaats kiezende ten kantore van
R-Consult B.V., gevestigd aan het adres Annendaal 2 te 6002 VJ Weert, van wie
mr. H.BJ. Reijnders, terzake als zodanig als gemachtigde zal optreden.
Namens cliënt bericht ik u als volgt.
Cliënt heeft kennis genomen van de publicatie inzake de ter visie legging van het
ontwerp bestemmingsplan en hecht er aan om bij uw raad ter zake zienswijzen in te
dienen.
Onderhavige planprocedure heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie
Luikerweg / Kromstraat, ten behoeve van het bouwen van een kinderdagverblijf
alsmede buitenschoolse opvang.
Cliënt is hoogst verbaasd over de uwerzijds voorgenomen ontwikkeling, mede gelet
onder meer op hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden.
Cliënt wordt in ernstige mate geschaad in de woon- en leeffunctie van het pand
Kromstraat nr. 87.
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Iedere aansprakelijkheid
is beperkt tot het bedrag
dat in het betreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald
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Met het voornemen om het kinderdagverblijf, alsmede buitenschoolse opvang aan
de Luikerweg 110 te realiseren wordt de argumentatie voor een totaalplan naar de
mening van cliënt doorbroken.
Zoals de zaken er thans voor staan is er op geen enkele wijze sprake van een totale
gebiedsontwikkeling langs de Luikerweg / Kromstraat.
Te pas en te onpas worden argumenten gebruikt om het desbetreffende gebied nog
niet volledig aan de orde te stellen. Zodra zulks ter sprake komt wordt een en ander
afgedaan met het feit dat men in het desbetreffende middengebied tot een
zogenaamde parkvorrning wenst te komen.
Echter, gebleken is dat van de zijde van de gemeente men wenst mee te werken aan
de ontwikkeling van het perceel Luikerweg 100 door middel van woningbouw.
De vestiging/ontwikkeling van een kinderdagverblijf alsmede buitenschoolse
opvang past hier totaal niet in.
Een en ander zal leiden tot geluidsoverlast alsmede overlast door middel van
verkeersstromen van medewerkers, aan- en afvoer van kinderen door ouders, etc.
Cliënt vraagt zich af op welke wijze de gemeente een afweging heeft kunnen maken
met betrekking tot het in procedure brengen van onderhavig ontwerp
bestemmingsplan.
De locatie is totaal ongeschikt voor de wijziging ten behoeve van voornoemde
functies.
Cliënt is woonachtig op de locatie Kromstraat 87 en derhalve dient cliënt, mede
gelet op de planvorming, als direct belanghebbende te worden beschouwd.
Tevens heeft cliënt als eigenaar/bewoner in het verleden op Luikerweg 100,
zakelijke afspraken gemaakt met Volker Wessels Bouw en Vastgoed Ontwikkeling
B.V.
Onderdeel daarvan is dat het chalet gelegen op het perceel Kromstraat 87 uiterlijk
drie maanden gehandhaafd mag blijven nadat een onherroepelijke bouwvergunning
is verleend. Bovendien is cliënt in onderhandeling met Volker Wessels ter
ontwikkeling van het desbetreffende plangebied aan de locatie Luikerweg 100.
Het vorenstaande heeft derhalve tot gevolg dat cliënt zich in aanzienlijke mate dient
in te spannen in overleg met de tegenpartij om te bezien op welke wijze voornoemde
planontwikkeling kan worden geëffectueerd.
Indien uw raad echter thans voornemens is om daar een kinderdagverblijf/
buitenschoolse opvang te realiseren dan is dat een functie welke volledig in strijd is
met de beoogde planontwikkeling.
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Het risico is dan ook aanwezig dat door middel van milieucirkels alsmede andere
aspecten, zoals hierna zal worden verwoord, de planontwikkeling op de locatie
Luikerweg 100 in aanzienlijke mate in gevaar zal komen ten behoeve waarvan schade
dient te worden geclaimd.
Indien de desbetreffende planontwikkeling in overleg met Volker Wessels geen
doorgang zou kunnen vinden, -hetgeen door cliënt wordt bestreden-, dan beschikt
cliënt nog over de mogelijkheid om de locatie Luikerweg 100 zelf in eigen beheer te
ontwikkelen. Hieromtrent vindt overleg plaats met Volker Wessels.
Er is sprake van een zeer drukke weg met allerlei onveilige consequenties voor
kinderen (verkeer, uitstoot van fijnstof N69 etc). Ook de nadere informatie dat het
betrokken gedeelte van de Luikerweg binnen afzienbare tijd verkeersluw zal zijn is
natuurlijk een farce alsmede zeer discutabel.
Ter zake wordt onder meer verwezen naar het beleid, hetwelk wordt gevolgd in andere
gemeentes, onder meer in de gemeente Veldhoven en de gemeente Waalre, waar het
namelijk de aandacht heeft om bepaalde scholen te verbreden.
Voorts wordt in de structuurvisie Valkenswaard mei 2009 aangegeven dat bepaalde
functies een brede school ontwikkeling kunnen versterken.
Het verdient derhalve de voorkeur om de kinderopvang, alsmede andere voorzieningen
voor kinderen, onder te brengen in de basisscholen alwaar de desbetreffende
infrastructuur reeds in voldoende mate aanwezig is.
Voorts is het als zeer merkwaardig te bestempelen dat er in het kader van het
onderhavige sprake zou zijn van het sluiten c.q. verlaten van de locatie aan de
Klappermanstraat 8A, waar de kinderopvang Kids World gevestigd is.
Elders in de rapportage van het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven dat de
kinderen in de directe omgeving van hun woning moeten verblijven, hetgeen in het
kader van het verlaten van de locatie Klappermanstraat naar de locatie aan de
Luikerweg totaal niet aan de orde is.
Er is zelfs sprake van een zogenaamde nieuwe solitaire ligging van een inrichting,
welke inrichting op de desbetreffende locatie totaal niet thuishoort
In het algemeen wordt er reeds op gewezen dat door het aantal parkeerplaatsen, welke
thans aanwezig is (12) op een relatief kleine oppervlakte, incidenten niet uitgesloten
zijn.
Bovendien is er sprake van een nadelige invloed van fijnstof vooral voor jonge
kinderen.
Uit geen enkel gegeven blijkt hoeveel kinderen ter plaatse zullen worden
ondergebracht en uit welk marktonderzoek blijkt dat de locatie van de Luikerweg
nodig c.q. noodzakelijk is voor de desbetreffende opvang. Bovendien zullen kinderen
vanuit de omgeving Klappermanstraat niet snel naar de andere locatie gaan (enkele
kilometers).

Indien men uitgaat van een forse bezetting van het totaal aantal vierkante meters van
350, roept de vraag zich op of hier niet een te zware ontwikkeling van een
kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang zal plaatsvinden.
In relatie tot het vorenstaande met betrekking tot de uitstoot van fijnstof zal de
concentratie daarvan sterk accumuleren vooral op onderhavige bomen en struiken in
het omsloten kleine gebied.
Daarbij dient de uitstoot van de N69 te worden opgeteld, als behorende bij een
gemiddelde verblijftijd van 8 uur.
Een gedeelte van de voornoemde berekeningen, zoals tot uiting komt in de
desbetreffende rapportage, is als onjuist te bestempelen. Temeer ook omdat men 16 uur
verblijf elders, thuis, niet kent en onbekend is op welke wijze invloeden op de
longfuncties van kinderen zich voordoen.
Tevens zou gebruik kunnen worden gemaakt van schoollokalen, alsmede andere
gebouwen met betrekking tot de inbreiding alsmede ook waar het aantal kinderen
terugloopt, bijvoorbeeld de Vlaswiek.
Kinderopvang door samenwerking met het basisonderwijs zal de ontwikkeling van het
kind ten goede komen.
Bovendien blijkt uit de gebiedsontwikkeling dat er sprake zal zijn van indeling van
diverse ruimtes verdeeld over drie bouwlagen.
Dit dient als veel te fors te worden bestempeld, langs de woning van cliënt.
De ontsluiting aan de voorzijde van de Luikerweg, dient als zeer gevaartijk te worden
bestempeld Niet alleen voor wat betreft de ouders, die de kinderen brengen naar
voornoemde opvang, maar ook het verkeer hetwelk daarmee wordt geconfronteerd.
Het aantal parkeerplaatsen van in totaal 12, dient als zeer minimaal te worden
bestempeld.
Cliënt kan zich op geen enkele mate verenigen met het feit dat door realisatie van de
kinderopvang het voorzieningenniveau ter plaatse wordt opgewaardeerd en wordt
ingespeeld op een behoefte die in de directe omgeving aanwezig is.
Uit geen enkele rapportage blijkt dat de behoefte in de directe omgeving aanwezig is.
Cliënt bestrijdt dit dan ook ten zeerste, mede gelet op de feitelijke situatie, welke er
thans is gerealiseerd.
Er is sprake van een verplaatsing vanuit de Klappermanstraat naar de Luikerweg,
waarbij de belangen van de eigenaresse van Kids World voorop staat.
Ook ziet cliënt op geen enkele wijze een invulling aan de opmerking dat het
voorzieningenniveau door middel van kinderopvang/buitenschoolse opvang ter plaatse

wordt opgewaardeerd. Uw opmerking is voor cliënt onbegrijpelijk alsmede ook
volkomen onjuist.
Het ruimtegebruik in stedenbouwkundig opzicht moet in een bepaalde
gebiedsontwikkeling plaatsvinden, waarbij sprake is van een totale planindicatie.
Herstructureringslocaties dienen op een totaal andere wijze te worden ontwikkeld en
niet op deze wijze te worden ingevuld.
Ook de opmerking dat de desbetreffende locatie gelegen is in een gebied met de
markering transformatie afzienbaar, hetgeen inhoudt dat stedelijke ontwikkelingen
(zoals maatschappelijke voorzieningen) ter plaatse passend zijn, wordt op geen
enkele wijze uwerzijds onderbouwd. Er wordt alleen maar geroepen/geschreven,
zonder dat er een onderbouwing van de desbetreffende opmerkingen plaatsvindt.
Indien zelfs uit onderzoek is gebleken dat in Valkenswaard-Zuid de behoefte aan
peuterspeelzalen hoger ligt dan het aanbod, en er kinderopvang in de directe
woonomgeving gerealiseerd dient te worden, dan is zulks op deze locatie totaal niet
aan de orde en moet dan in de Klappermanstraat blijven.
In de directe omgeving van de onderhavige locatie aan de Luikerweg 110 is totaal
geen sprake van het aanbod van een zogenaamde kinderopvang. De locatie bevindt
zich namelijk niet in Valkenswaard-Zuid, maar bevindt zich ten Zuid-Westen van
voornoemde kern. Met de realisatie van het kinderdagverblijf wordt op geen enkele
wijze op de behoefte aan kinderopvang ingespeeld. Ook is het kinderdagverblijf niet
gelegen naast een bestaande woonomgeving.
Bij de huidige agrarische functie wordt vooral aan deze zijde van de Luikerweg nog
steeds uiting gegeven aan een agrarisch getinte woonomgeving, waarbij sprake is
van zeer verspreid liggende objecten. Van een concentratiegebied waarin
woningbouw plaatsvindt en er behoefte zou zijn aan kinderopvang is totaal geen
sprake!
In de directe omgeving van de te ontwikkelen locatie is er geen sprake van aanbod
van kinderopvang. Indien zulks namelijk wel van toepassing zou zijn dan had in de
afgelopen periode een dergelijke locatie zich reeds ontwikkeld.
Verwijzing naar de functionele structuur aan de overzijde van de locatie, waaruit
blijkt dat daar een aantal appartementencomplexen van drie bouwlagen uit het
midden van de jaren negentig staat, alsmede vrijstaande woningen bestaande uit
twee bouwlagen, geeft aan dat ook geen sprake is van aanbod ten behoeve van
kinderopvang. Indien zulks namelijk wel van toepassing zou zijn dan had in de
afgelopen periode een dergelijke locatie zich reeds ontwikkeld, c.q. waren er vragen
gesteld aan het gemeentebestuur. Noch het een noch het ander heeft plaatsgevonden.
Ook de opmerking met betrekking tot flora en fauna onderzoek is voor cliënt
onbegrijpelijk.

Er wordt namelijk wel gesteld dat er vleermuizen kunnen voorkomen in het
plangebied, maar gezien de staat van de aanwezige bebouwing en de
terreingesteldheid zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen met
waarschijnlijk in het plangebied.
Deze opmerking gaat mank aan allerlei onderbouwingen.
Men kan niet zomaar concluderen dat er geen vleermuizen in voornoemd plangebied
voorkomen. Hiernaar zal, zowel in het voor- als in het najaar, gedegen onderzoek
dienen te worden verricht.
Op bladzij de 27 wordt onder meer aandacht geschonken aan onderhavige
problematiek en wordt nogmaals gesteld dat er geen vogels etc. voorkomen met een
vaste verblijfplaats in het plangebied.
Cliënt zou gaarne over voornoemde rapportage beschikken.
Hier heeft geen gedegen onderzoek plaatsgevonden en is er strijd met een
zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming.
Alleen al het feit dat de locatie zich bevindt binnen de geluidsgolven van de
Luikerweg, de Zuidelijke Randweg alsmede de Rentenier, de Kromstraat etc.
zou aanleiding moeten zijn voor de gemeente om aan onderhavige planontwikkeling
totaal geen medewerking te verlenen.
Bovendien vraagt cliënt zich af of dat de rekenmethodiek, welke in het kader van het
onderhavige is toegepast, namelijk de standaard rekenmethode 2 van bijlage 3 van
het Reken- en Meetvoorschrift Geluid nr. 206, hier wel mag worden gebruikt.
Cliënt vraagt zich af welke afweging in het kader van het onderhavige is gemaakt _
ten opzichte van de standaard rekenmethode 1 alsmede de methodiek met betrekking
tot de methode voor Industrielawaai.
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Er is hier namelijk sprake van de vestiging van een inrichting welke op een andere
wijze verkeerstechnisch alsmede geluidstechnisch zal moeten worden getoetst. Dat een
kinderdagverbtijf in het kader van het Besluit Geluidshinder niet wordt aangemerkt als
een geluidsgevoelige bestemming doet niet ter zake.
Voor wat betreft de planvoiming zal in ieder geval aansluiting moeten worden gezocht
bij de procedure hogere grenswaarde alsmede zal ook gekeken moeten worden naar de
voorkeursgrenswaarde van 48 d(B)A.
U komt namelijk zelf reeds tot de conclusie dat uit de rekenresultaten blijkt dat bij het
geprojecteerde kinderdagverblijf de grenswaarde van 48 d(B1A als gevolg van de
Luikerweg wordt overschreden. Er wordt als het ware toegerekend naar de hoogste
waarde van 62 d(B)A alsmede de maximaal toelaatbare hoge waarde van 63 d(B)A.
U komt tot de conclusie dat de waarde van 63 d(B)A niet wordt overschreden.
Echter, indien men uitgaat van de gevel van de woning Luikerweg 110, dan dient men
te concluderen dat deze vlak tegen de Luikerweg is gelegen en de waarschijnlijkheid
aanwezig is dat in ieder geval boven de belasting van 63 d(B)A zal worden
uitgekomen. Ook de geluidsbelasting voor de te bouwen woning moet worden
meegenomen.
Indien namelijk rekening wordt gehouden met de wettelijke binnenwaarde dan zullen
er zodanig zware maatregelen dienen te worden getroffen aan onder meer de gevels
van de desbetreffende bebouwing dat de economische uitvoerbaarheid bierbij in het
geding komt.
Zoals blijkt uit bovengenoemde aspecten zal er een nieuwe rapportage dienen te
worden gemaakt, c.q. gedegen nader onderzoek dienen plaats te vinden om aan te
tonen dat aan de wettelijke binnenwaarde van 33 d(B)A wordt voldaan.
Voorts wil cliënt aangeven, zoals blijkt uit de aantallen kinderen alsmede de
vervoersbewegingen, waarbij sprake zal zijn van onder meer luxe auto's en andere
auto's, dat men rekening dient te houden met een geluidsniveau van boven de 100
d(B)A, alsmede een hogere geluidsbelasting tengevolge van het dichtslaan van
portieren etc.
Voorts dient zeer zeker rekening te worden gehouden met het tonale karakter daarvan,
alsmede het tonale karakter van schreeuwende kinderen, waarbij uit dient te worden
gegaan van het inrichtingenbegrip, zoals verwoord in het inrichtingenbesluit van de
Wet Milieubeheer. Er zal ook gekeken dienen te worden naar het totale
vergunningenbestand hetwelk noodzakelijk zal zijn om onderhavige inrichting in te
stellen.
Onder meer wordt hier gedacht aan de nieuwe vergunningprocedure in het kader van
de WABO vanaf 1 oktober a.s. te volgen, alsmede aan een zogenaamde
gebniiksvergunning.
Cliënt merkt thans reeds op dat zij zich ten opzichte van alle te volgen
vergunningprocedures c.q. ontheffingen in de buitenplanse of andere ontheffingen
zal verzetten.
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Voorts blijkt onder meer met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid, dat de
financiële nadelige gevolgen ten laste komen van de eigenaresse van Kids World.
Cliënt vraagt zich echter af of hierbij ook een planschaderisicoanalyse heeft
plaatsgevonden en er een planschadeovereenkomst is getekend tussen partijen.
Een en ander blijkt namelijk niet uit de toetsing van de economische uitvoerbaarheid
van het plan, zodat hier ook sprake is van het tot stand komen van besluitvorming in
strijd met een zorgvuldige voorbereiding.
Bovendien is het een en ander in strijd met het zogenaamde rechtsgetijkheids- en
rechtszekerheidsbeginsel.
Tevens dient te worden opgemerkt dat er in de stukken van het ontwerp
bestemmingsplan diverse malen wordt verwezen naar de ontwikkeling van de
bijgebouwen etc.
Echter op het perceel Luikerweg 110 is alleen maar een gedeelte van een woning
aanwezig, welke woning zal dienen te worden getoetst aan de normen van de Wet
Geluidshinder om te kunnen voldoen aan de zogenaamde binnenwaarde.
Bijgebouwen zijn echter niet aanwezig.
Ook tegen deze achtergrond is cliënt van mening dat onderhavige kwestie niet op een
feitelijke wijze wordt weergegeven.
Tenslotte merkt cliënt ook nog op dat voor wat betreft de begripsonischrijving in het
bestemmingsplan onder artikel 3 '"maatschappelijk" wordt opgemerkt dat de
gebruiksmogelijkheden van de voornoemde bestemmingsregeling als veel te ruim
omvattend dient te worden beschouwd.
Er kunnen zich namelijk functies vestigen in de desbetreffende locatie, c.q. in
overeenstemming met het desbetreffende gebruik, welke totaal niet thuishoren in een
desbetreffende omgeving. Ook planologisch gaat hier het een en ander mank aan een
deugdelijke motivering.
Kortheidshalve wordt naar de inhoud van artikel 3.1 verwezen, hetwelk als hier
geschreven en ingelast dient te worden beschouwd.
Bovendien heeft cliënt vernomen dat van de zijde van de gemeente Valkenswaard in
overleg met Volker Wessels een zogenaamde gebiedsontwikkeling op de
desbetreffende locatie wordt geëntameerd.
Ook tegen die achtergrond zal de gebie-dsontwikkeling ruimte geven aan de
ontwikkeling van woningbouw.
Het kan dan niet zo zijn dat thans in afwijking van het totaal plan aan een ander
onderdeel wordt medegewerkt kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang welke
functioneel niet te koppelen valt aan de woningbouwontwikkeling.

Cliënt verzoekt uw raad derhalve dan ook, als rechtstreekse belanghebbende, om
onderhavige procedure stop te zetten, c.q. eerst in nader overleg met cliënt over alle
aspecten met betrekking tot onderhavige planontwikkeling nader van gedachten te
wisselen om zo, mede in relatie tot ontwikkelingen van woningbouw. Eerst op die
wijze kan eventuele invulling worden gegeven aan het standpunt welke door de
provincie in 2005 is opgenomen, zulks met betrekking tot het creëren van een totale
gebiedsontwikkeling.
Mede gelet op het standpunt van het provinciaal bestuur zal cliënt derhalve bij een
voortzetting van onderhavige procedure in overleg met het provinciaal bestuur trachten
te komen tot de beslissing van gedeputeerde staten tot het nemen van een zogenaamde
reactieve aanwijzing. Het kan niet zo zijn dat het provinciaal bestuur in strijd met het
eigen ter zake gehanteerde beleid medewerking zou gaan verlenen aan onderhavige
planprocedure.
Cliënt acht het juist u van het vorenstaande in kennis te stellen.
Hoogachtend,
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