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VvE De Tweeling

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan 'Eindhovenseweg 98'

Geachte dames en heren van de gemeenteraad,
1. Door deze en derhalve tijdig dient ondergetekende dhr. mr. M. van Kuijk, kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch aan de Onderwijsboulevard 206-224 (postbus 338, 5201 AH),
in zijn hoedanigheid van gemachtigde van de hier onder te noemen personen en organisatie (verder te noemen cliënten), zienswijze in tegen Ontwerpbestemmingsplan 'Eindhovenseweg 98' welke met ingang van 24 december 2009 bij uw gemeente ter inzage ligt.
2. Ondergetekende treedt op als gemachtigde van:
a. Vereniging van Eigenaren De Tweeling (verder: de VvE)
b. Mevrouw I.G.W. Thijssens, Tweeling 6
c. De heer W.A. Streumer, Tweeling 12
d. Mevrouw S. de Reuver Tweeling 18
Alle woonachtig c.q. gevestigd te Valkenswaard.
Ontvankelijkheid
3. Cliënten zijn, in hun hoedanigheid van natuurlijk personen aan te merken als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), welke luidt, voor zover relevant:
Art. 1:2. Awb
DAS Nederlandse Rechtsbijstandverzekeringmaatschappij N.V.
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-1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Cliënten zijn woonachtig in het gebouw van VvE De Tweeling welke is gelegen direct te
noorden van het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan 'Eindhovenseweg 98'.
Cliënten wonen aldus in de nabijheid van het plangebied en hebben direct zicht op het
plangebied. Dit blijkt ook uit bijvoegde uitsnede van de verbeelding waarop de woningen
van cliënten zijn gearceerd. (Productie 1)
4. Ten aanzien van de VvE het volgende
De Afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste rechter in deze kwesties, oordeelde op 14
maart 2007 (procedurenummer 200603906) het hierna volgende:
Een belangenorganisatie die voor het belang van haar leden opkomt, komt daarmee op
voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. Blijkens het Splitsingsreglement
stelt de WE zich ten doel het behartigen van de gezamenlijke belangen van de eigenaars.
Het gezamenlijke belang van haar leden waarvoor de VVE in de onderhavige procedure
opkomt, is derhalve een belang dat zij, gelet op haar statutaire doelstelling in het bijzonder beoogt te behartigen. Gelet hierop en op de gevolgen die het bouwplan voor de
woonomgeving van haar leden kan hebben, is het belang van de WE rechtstreeks bij het
besluit betrokken. Zij dient dan ook te worden aangemerkt als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, in samenhang met het derde lid, van de Awb bij het onderhavige besluit (...).
Bijgevoegd vindt u het Splitsingsreglement van de VvE waaruit blijkt dat de VvE zicht
ten doel stelt het behartigen van de gezamenlijke belangen van de eigenaars. (Productie
2)
Cliënten kunnen zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan 'Eindhovenseweg
98'
5. Cliënten kunnen zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan 'Eindhovenseweg
98' om de hierna volgende redenen.
De bezwaren van cliënten zien op de grootte van het op de verbeelding aangeduide
bouwvlak omdat dit tot gevolg heeft dat er sprake zal zijn van het onevenredig wegnemen van zonlicht c.q. onevenredige toename van schaduwwerking in de woningen en op
de buitenruimtes van cliënten, het onevenredig veranderen van het uitzicht van cliënten
en het worden ingebouwd. Voorts wensen cliënten aan te voeren dat zij vrezen voor een
waardevermindering van hun woning door de wijziging van het bestemmingsplan.
Deze bezwaren zullen hieronder puntsgewijs worden toegelicht.

Pagina 3
DossiemrCHK.5.10.00891

Onevenredig wegnemen van zonlicht c.q. onevenredige toename van schaduwwerking
6. Blijkens de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan wordt het bouwvlak aan de
noordzijde van het plangebied, gezien vanaf de openbare weg (zijnde de Eindhovenseweg) 12 meter diep, op het diepste punt is het bouwvlak zelfs 13 meter diep.
Aan de noordzijde is dit bouwvlak 4 meter dieper dan het gebouw waar cliënten woonachtig zijn, zijnde de zogenaamde Tweeling. Tevens is de diepte van het bouwvlak minimaal 4 meter dieper dan de huidig aanwezige bebouwing in hetzelfde blok gelegen aan
de Eindhovenseweg en de aanwezige bebouwing aan de gehele Eindhovenseweg.
Een dergelijk diep bouwvlak heeft tot gevolg dat er naast het gebouw waar cliënten
woonachtig zijn een woongebouw gerealiseerd mag worden welke 4 meter dieper is dan
de woning van cliënten.
Aangezien het plangebied ten zuiden van de woningen van cliënten ligt en dieper gebouwd mag worden dan de woning van cliënten betekend dit dat er zonlicht zal worden
weggenomen uit, dan wel sprake is van schaduwwerking in de woningen van cliënten en
tevens ten aanzien van de buitenruimtes van cliënten die aan de achterzijde van het gebouw zijn gesitueerd.
Gegeven de extra diepte van het bouwvlak ten aanzien van de woningen van cliënten,
zijn cliënten van mening dat er sprake is van onevenredige zonlichtwegneming.
7. Ten aanzien van zonlichtwegneming is geen bezonningsstudie gemaakt, althans deze is
niet teruggevonden in de ter inzage liggende stukken.
Dat er vooralsnog geen studie is verricht naar de mogelijke gevolgen met betrekking tot
zonlichtwegneming c.q. schaduwwerking voor cliënten is aldus als onzorgvuldig te bestempelen omdat zonder dergelijk onderzoek niet in redelijk is vast te stellen wat de mogelijke hinder en overlast van cliënten zal zijn en dientengevolge de belangen van cliënten nimmer op de juiste wijze gewogen kunnen ten aanzien van het onderhavige besluit.
Cliënten willen u aldus verzoeken om het bestemmingsplan in die zin aan te passen dat
het bouwvlak op de verbeelding in diepte gezien vanaf de openbare weg wordt teruggebracht naar maximaal 8 meter.
Zonlicht c.q. onevenredige toename van schaduwwerking wordt versterkt door de maximale bouwhoogte
8. Dit wordt ook nog eens versterkt door de maximale bouwhoogte die wordt toegestaan in
het nieuwe plangebied van 13 meter. Overigens in de ruimtelijke onderbouwing, hoofdstuk 6 paragraaf 6.3 pagina 23, wordt gesproken over een maximale bouwhoogte van enkel 12 meter. Cliënten vragen zich af welke bouwhoogte leidend is.
Deze bouwhoogte is niet passend in de directe omgeving van het plangebied. Zoals in de
ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht op pagina 12 geldt er in dit gebied welstandsniveau 1 waardoor schaalvergroting slechts in beperkte mate mogelijk is.
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Voorts wordt betoogd dat nieuwe bebouwing wat betreft onder andere maat en schaal in
harmonie met de bestaande bebouwing ontworpen moet worden. Door een bouwhoogte
van 12 (of 13 meter) toe te staan wordt aan deze voorwaarde aldus niet voldaan.
9. Daarbij wordt in het bestemmingsplan aan de onderzijde van de bebouwing, in de zogenaamde benedenverdieping van het gebouw, kantoren mogelijk gemaakt.
Daar waar in de ruimtelijke onderbouwing op pagina 12 genoegzaam is aangetoond dat er
binnen de gemeente Valkenswaard de behoefte bestaat aan woningen en het onderhavige
plan aldus past binnen het woningbouwprogramma van de gemeente is niet aangetoond
dat er een noodzaak bestaat aan kantoorfunctie op deze locatie, dan wel binnen de directe
omgeving. De directe omgeving kenmerkt zich juist door het verdwijnen van kantoor en
winkelfunctie en het toenemen van de woonfunctie.
Daarbij nog het volgende. Blijkens een recent artikel in het Nederlands Dagblad (10 december 2009) blijkt uit onderzoek van PRC, onderdeel van ingenieurbureau Arcadis dat
bijna een vijfde van de kantoorruimte in Nederland wordt niet benut. Bij dertien procent,
zo'n 6,2 miljoen vierkante meter, gaat het om structurele leegstand. (Productie 3)
Waarom het gebruik als kantoren toestaan op de benedenverdieping en aldus wederom
nieuwe kantoorruimte creëren als de markt voor kantoorruimte verzadigd is, vragen cliënten zich af.
Waarom niet ook woningen realiseren op de benedenverdieping zodat er niet 4 bouwlagen maar enkel drie bouwlagen benodigd zijn voor de realisatie van woningen?
Cliënten betogen aldus dat de bouwhoogte die wordt toegestaan in het bestemmingsplan
naar beneden dient te worden bijgesteld zodat er enkel drie bouwlagen mogelijk worden
gemaakt.
Tevens verzoeken cliënten om de kantoorfunctie c.q. het gebruik van de benedenverdieping als kantoorruimte te laten vervallen.
Veranderd uitzicht en ingebouwd gevoel door komst hoge en brede muur
10. De komst van een blinde muur van 4 meter diepte en 12 of 13 meter hoogte (welke het
bestemmingsplan mogelijk maakt) zorgt ervoor dat cliënten hun vrije uitzicht op het zuiden kwijtraken. Cliënten zijn zich ervan bewust dat er in het ruimtelijk ordeningsrecht
geen blijvend recht op een bepaald uitzicht bestaat en dat uitzicht aldus eerder als voorrecht dan als recht is te beschouwen, maar de komst van een 4 meter diepe en 13 meter
hoge muur direct op de erfgrens is in deze casus te beschouwen als een onevenredige inbreuk op de belangen van cliënt.
11. Voorts betekent de komst van deze muur dat cliënt een ingebouwd gevoel ervaren. Zoals
gezegd een muur van 4 meter diep en 12 of 13 meter hoog welke direct op de erfgrens
wordt gelokaliseerd zorgt voor een enorme verstening in de directe omgeving van cliënten.
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Waardevermindering van de woning
12. Ten slotte willen cliënten naar voren brengen dat dit bestemmingsplan een waardedrukkend effect zal hebben op de woningen van cliënten. Er is immers feitelijke sprake van
verminderde lichtinval, een wijziging van het uitzicht en een verstening van de directe
omgeving.
Andere oplossingsmogelijkheden
13. Cliënten wensen uw gemeenteraad erop te wijzen dat er ook andere oplossingsmogelijkheden zijn voor bovenstaande problemen.
Een van de mogelijkheden die cliënten aan wensen te dragen is het verplaatsen van het
bouwvlak naar het zuiden van het plangebied zodat de inrit tot achtergelegen geplande
parkeerplaatsen aan de noordzijde van het perceel komt te liggen tussen het nieuw geplande gebouw en het gebouw van VvE De Tweeling.
Deze wijziging heeft tot gevolg dat er een afstand ontstaat tussen het te bouwen gebouw
en het gebouw van VvE De Tweeling zodat er geen 4 meter diepe en 13 meter hoge muur
direct op de erfgrens wordt gelokaliseerd.
Deze oplossing is passend binnen het welstandskader van de gemeente Valkenswaard
aangezien er geen extra doorzicht wordt gecreëerd. Het doorzicht welke op basis van de
onderhavige verbeelding aan de zuidzijde van het plangebied ontstaat komt in plaats
daarvan aan de noordzijde te liggen.
Redenen waarom gevraagd wordt
14. Op basis van het bovenstaande verzoeken cliënten u geen medewerking te verlenen aan
het onderhavige bestemmingsplan 'Eindhovenseweg 98'. Secundair verzoeken cliënten u
om als u toch medewerking verleend aan het onderhavige bestemmingsplan om het
bouwvlak aan te passen zodanig dat de maximale diepte van het bouwvlak gelijk wordt
gelegd met de feitelijke bebouwing van de VvE De Tweeling, dan wel het bouwvlak te
verplaatsen naar de zuidzijde van het plangebied.
Met vriendelijke groet,
DAS

Dhr. mr. M.M.H, van Kuijk

