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Eindhoven, 5 juli 2010

Geachte Raad,
Tot mij wendden zich de heer P.F.A. van Ham, wonende op het adres Richterpad 28
te 5554 BJ Valkenswaard en de heer J.C.H. Roy, wonende op het adres Richterpad
40 te 5554 BJ Valkenswaard, hierna te noemen cliënten, met de navolgende kwestie
waarvoor zij verder woonplaats kiezen ten kantore van Boskamp & Willems
Advocaten, postbus 8727 te 5605 LS Eindhoven.
Cliënten hebben kennis genomen van het ontwerpbestemmingsplan Waalreseweg
Rede en hebben daarbij geconstateerd dat zrj zich met dat plan niet kunnen
verenigen, In verband daarmee hebben zij mij geïnstrueerd namens hen een
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij uw Raad naar voren te brengen,
hetgeen hierdoor geschiedt,
Voor de onderbouwing van deze zienswijze verwijs ik in de eerste plaats naar het
gestelde in mijn brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente
Valkenswaard d,d, 17 maart 2009, waarin ik namens cliënten een zienswijze naat
voren heb gebracht over de gebiedsvisie Waalreseweg. Het gestelde in die
zienswijze (*), waarvan een kopie is bijgevoegd, dient als separaat en ingelast te
worden beschouwd.

Dit faxbericht is uitsl uitend bestemd voor de geadresseerdefn), Hel bericht bevat mogel ijk
persoonlijke o/vertrouwelijke gegevens. Indien dit bericht niet aan u is gericht ofivel niet voor u is
bestemd, wordt u vriendel ijk verzocht Boskamp & Wil l ems Advocaten hiervan onmiddel l ijk
telefonisch op de hoogte te stelten en hetfaxbericht te vernietigen. Boskamp & Willems staat niet ln
voor de Juiste, tijdige en volledige overbrenging van de Inhoud van een venondenfaxberichu

Indien u niet alle pagina's hebt ontvangen, wilt u ons dit dan direct per telefoon laten weten
(0402501414)?

laders aansprakelijkheid is bepefkt tot het bedrag dat in het belreffende geval
omtef o w beroepsaansprakdijkheidsvetzekering wordt uitbetaald,
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Cliënten zijn van mening dat realisering van het onderhavige plan zal leiden tot
onaanvaardbare verkeersoverlast voor de omgeving. Met name vanwege het feit dat
het plangebied slechts via één weg ontsloten wordt (op de Waalreseweg) moet
gevreesd worden dat de reeds bestaande verkeersoverlast fors zal toenemen, Het
gaat daarbij met name om verkeersbewegingen richting de Eindhovenseweg en vice
versa.
Cliënten mogen bij uw Raad bekend veronderstellen dat op de Waalreseweg reeds
in de bestaande situatie bijna dagelijks sprake is van ernstige verkeersopstoppingen.
Daarbij vormt zich niet zelden een file tot aan de locatie waar de ontsluitingsweg
van het nieuwe woongebied is geprojecteerd. Benevens de slechte bereikbaarheid
van de woningen in de omgeving, leidt die file tevens tot geluidoverlast,
stankoverlast en ernstige luchtverontreiniging.
Cliënten zijn ermee bekend dat de gemeente Valkenswaard denkt over het
verbeteren van de verkeerssituatie, maar evenzeer zijn cliënten ermee bekend dat
daarover al vele jaren wordt gesproken, zonder dat er daadwerkelijk plannen
worden vastgesteld en/of uitgevoerd, Cliënten moeten er dan ook rekening mee
houden dat het nieuwe woongebied zal zijn gerealiseerd, ruim voordat de
verkeerssituatie in en rond Valkenswaard is verbeterd. G edurende die tijd zullen
cliënten alsook de bewoners van het nieuwe plangebied, ernstige hinder
ondervinden zoals hierboven genoemd. Cliënten zijn dan ook van mening dat het
ontwerpbestemmingsplan niet getuigt van een goede ruimtelijke ordening zolang
niet is gewaarborgd dat de verkeersafwikkeling in en rond Valkenswaard structureel
is verbeterd, voordat het nieuwe woongebied wordt ingericht.
Dat in de bestaande situatie de geluidbelasting al fors te hoog is, blijkt uit de
noodzaak van het vaststellen van hogere grenswaarden, zoals onder andere
aangegeven in de toelichting bij het bestemmingsplan. Cliënten zijn van mening dat
een goede ruimtelijk ordening vergt dat eerst wordt onderzocht hoe de bestaande
geluidsbelasting kan worden verminderd en dat pas daarna wordt bezien of de
locatie geschikt is voor het oprichten van nieuwe woningen, ook voor wat betreft de
geluidbelasting, In dit geval wordt evenwel gekozen voor de omgekeerde weg,
waarbij een reeds overbelaste situatie wordt verslechterd door meer woningen toe te
voegen, zonder dat concreet zicht bestaat op het verbeteren van de
verkeersleefbaarheid, De stelling, in de toelichting bij het bestemmingsplan, dat de
gemeente bezig is met het actualiseren van het verkeersbeleidsplan is in dit kader
niet meer dan een dooddoener.

05-Jul-2010

16:01 B o s k a m p en W i l l e m s A d v o c a t e n

+31402501450

3/6

B O S K A M P mm

WILLEMS

■ ADVOCATEN

Vervolgblad: 2
Ham / Valkenswaard (n)

■

5 juli 2010

Ook zijn cliënten van mening dat de keuze voor slechts één ontsluitingsweg leidt tot
een onveilige situatie, bijvoorbeeld ingeval van calamiteiten, Cliënten zijn dan ook
van mening dat het voor de hand zou liggen te kiezen voor een tweede ontsluiting,
en wel op de Kerkhofstraat. De ruimte daarvoor lijkt aanwezig te zijn. Die tweede
ontsluiting zal niet enkel leiden tot een meer veilige situatie, maar zal ook de
bestaande verkeersoverlast minder verslechteren dan wanneer wordt gekozen voor
slechts één ontsluitingsweg,
In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt melding gemaakt van het
woningmarktondejezoek Valkenswaard, waaruit naai' voren komt dat in de kern
Valkenswaard een grote vraag is naar zogeheten nultredenwoningen en goedkope
eengezinskoopwoningen. In de toelichting worden geen opmerkingen gemaakt over
de vraag naar appartementen. Dat bevreemdt, nu bekend is dat in de gemeente
Valkenswaard er een enorm overschot aan appartementen is en uw Raad eerder al
heeft uitgesproken dat bij nieuwbouwprojecten vooral grondgebonden woningen
moeten worden gebouwd, Het onderhavige plan ziet echter op de bouw van slechts
17 grondgebonden woningen en toch weer 64 appartementen.
Dat sluit niet aan bij de woningbehoefte zoals die blijkt uit eerdere onderzoeken.
Gevreesd moet dan ook worden dat wordt gebouwd voor leegstand en dat is, gelet
op de schaarse ruimte die er is, in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
Het is grond van het vorenstaande dat cliënten aan u verzoeken hun zienswijze
gegrond te verklaren en het bestemmingsplan dienovereenkomstig niet, althans
gewyzigd, vast te stellen.
_........ 
Hoogachtend,

Bylage: 1
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Doorkiesnr,: 040 2501492 (secretaresse)

Eindhoven, 17 maart 2009

Geacht college,
Tot mij wendden zich de heer P.F.A, van Ham, wonende op het adres Richterpad 28
te 5554 BJ Valkenswaard en de heer J.C.H. Roy, wonende op het adres Richterpad
40 te 5554 BJ Valkenswaard, hierna te noemen cliënten, met de navolgende kwestie
waarvoor zij verder woonplaats kiezen ten kantore van Boskamp & Willems
Advocaten, postbus 8727 te 5605 LS Eindhoven,
Cliënten hebben kennis genomen van de gebiedsvisie Waalreseweg te
Valkenswaard en hebben daarbij geconstateerd dat zij zich met de voorgenomen
ontwikkeling niet kunnen verenigen. In verband daarmee hebben zij mij
geïnstrueerd gebruik te maken van de blijkens u w brief van 12 februari 2009
bestaande mogelijkheid o m tot en met woensdag 18 maart 2009 te reageren op de
gebiedsvisie. Hierdoor maak ik namens cliënten van die mogelijkheid gebruik.
Cliënten hebben moeten vaststellen dat u w College voornemens is medewerking te
verlenen aan het ontstaan van appartementencomplexen die qua omvang op de
huidige locatie niet passend zijn. Met name de hoogte van de op te richten
bebouwing is cliënten een doorn in het oog. Niet alleen past die bebouwing niet in
de omgeving, maar ook zal daardoor voor de omwonenden overlast ontstaan, onder
DU faxbericht ls uitsl uitend bestemd voor de geadresseerdefn). Hst bericht bevat mogel ijk
persoonlijke ofvertrotmelijke gegevens. Indien dit bericht niet aan uis gericht of vel niet voor u is
bestemd, wordt u vriendel ijk venocht Boskamp & Wil l ems Advocaten hiervan onmiddel l ijk
telefonisch op de hoogte te stellen en hetfaxbericht te vernietigen, Boskamp & Willems staat niet ln
voor dsJuiste, tijdige en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden faxbericht.
Indien u niet alle pagina's hebt ontvangen, wilt u ons dit dan direct per telefoon laten weten
(0402501414)?

iere aansprakelijkheid it bapüikt tot Itat bedrag dat, in Iwl betreffende geval
der onze beioêpsaansprakelijkheidsverzekaring wordt ultbBtaald
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andere in de vorm van privacyverlies, een te zeer versteende omgeving en
verminderde zonlichttoetreding.
Uit de gebiedsvisie volgt dat de hoogte van de bebouwing door uw College
aanvaardbaar wordt geacht, vanwege het feit dat het hier een dure locatie betreft.
Door hoog te bouwen kunnen meer appartementen worden gerealiseerd en wordt de
vierkante meterprijs gedrukt. Cliënten zijn evenwel van mening dat dit louter
financiële belang niet doorslaggevend mag zijn, temeer nu de intensiteit van de
bebouwing in ernstige mate afbreuk doet aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Ook merken cliönten op dat het oprichten van een appartementencomplex in deze
omvang, in strijd is met het coalitiebeleid inzake volkshuisvesting. In het
coalitieprügramma is immers nadrukkelijk gesteld dat kleinschalige
appartementencomplexen (maximaal 6 appartementen per gebouw) niet strijdig zijn
met de Nota Volkshuisvestiging. Daaruit moet worden afgeleid dat appartementen
complexen met meer dan 6 appartementen per gebouw, wel in strijd zijn met het
gemeentelijke beleid. De afwijking van dat beleid wordt in de gebiedsvisie niet of
niet voldoende gemotiveerd.
Tevens achten cliënten het van belang dat in de gemeente Valkenswaard behoefte
bestaat aan grondgebonden woningen en dat de markt voor appartementen
ruimschoots verzadigd is. Dat blijkt overigens ook uit de gebiedsvisie, waarin is
gesteld dat een vergelijking tussen de programmarichtlijn van het
Woningbouwprogramma 20062010 en de op korte termijn voorziene productie
leert dat er minder behoefte is aan appartementen, en meer aan grondgebonden
Woningen, vooral in de huursector. Zelfs indien het oorspronkelijke plan, 40
grondgebonden woningen en 60 appartementen, zou zijn gehandhaafd, zou nog
steeds sprake zijn van het realiseren van een project dat niet in lijn is met de
woningbehoefte. Dat geldt nog meer voor het project zoals dat thans voorligt.
Daarnaast zijn cliënten van mening dat medewerking aan het project betekent dat
het door de gemeente nagestreefde groene karakter van het gebied ernstig geweld
wordt aangedaan, Weliswaar is in de gebiedsvisie aangegeven dat tussen de
appartementengebouwen groenvoorzieningen worden aangelegd, maar vanwege de
hoogte van de op te richten gebouwen zal de omgeving zeker niet als een groene
omgeving worden beleefd. De groene zichtlijnen die blijkens de gebiedsvisie
worden gerealiseerd, kunnen dat niet anders maken. Die zichtlijnen zijn immers
maar in uiterst beperkte mate waarneembaar.
Los van het feit dat cliënten vrezen dat hun woongenot als gevolg van het realiseren
van het plan fors zal afnemen, stellen zij vast dat ook voor de toekomstige bewoners
ter^ plaatse geen goed woonklimaat kan worden gewaarborgd. Uit de gebiedsvisie
blijkt namelijk dat niet kan worden voldaan aan de geldende voorkeurgrenswaarden
van 48 dB. Weliswaar heeft uw College aangegeven dat ontheffing kan worden
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verleend voor hogere grenswaarden, maar dat doet niet af aan de constatering dat de
geluidbelasting ter plaatse hoger is dan gewenst is met het oog op het realiseren van
een goed woonklimaat. Onder die omstandigheden behoort naar de mening van
cliënten geen medewerking te worden verleend aan het oprichten van nieuwe
woningen, en al helemaal niet aan intensieve woonbebouwing.
Ten aanzien van de optredende geluidbelasting merken cliënten overigens nog op
dat zij betwijfelen of voldoende rekening is gehouden met gevelreflectie die zal
optreden als gevolg van de op te richten hoge appartementengebouwen. Zij zijn van
mening dat dienaangaande nader onderzoek nodig is. Dat geldt ook ten aanzien van
de in de toekomst optredende geluidbelasting. Zodra de voorgenomen afsluiting van
de Eindhovenseweg een feit is, zal namelijk, bijna zeker, de Waalreseweg worden
gebruikt als ontsluitingsroute. Naar verwachting zal dat leiden tot een hogere
verkeersintensiteit dan waar thans van wordt uitgegaan. Zeker onder die
omstandigheden getuigt het verlenen van medewerking aan het vergroten van het
aantal woningen (= een toename van het aantal gehinderden) niet van een goed
ruimtelijk ordeningsbeleid.
In hoofdstuk 6 van de gebiedsvisie (financiële haalbaarheid) is gesteld dat de
realisatie en exploitatie voor de gemeente Valkenswaard geen negatieve gevolgen
hebben, Cliënten veronderstellen dat terzake een deugdelijke planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten met de initiatiefnemers. Indien die overeenkomst
niet is gesloten, of niet voldoende zekerheden zijn gesteld, zijn cliënten van mening
dat realisatie en exploitatie van het project voor de gemeente Valkenswaard wel
degelijk negatieve gevolgen zal hebben,
Tot slot merken cliënten op dat in het projectgebied veel vleermuizen voorkomen.
Zij baseren dat op eigen waarnemingen. In verband Meimee verzoeken cliënten u
van de initiatiefiiemer te verlangen dat deze middels een rapport van een
onpartijdige deskundige aantoont dat het project in overeenstemming is met het
bepaalde in de Flora- en founawet. Dat overigens niet alleen voor wat betreft
vleermuizen, maar voor wat betreft alle beschermde soorten.
Het is op grond van het vorenstaandedat-cM'6nten u verzoeken geen medewerking te
verlenen aan het project,
Hoogachtend,

