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Vaststellen bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’.

Het bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’ biedt ruimte voor een nieuwe ontwikkeling met 81 woningen: 17
grondgebonden koopwoningen en 64 appartementen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken
ter inzage gelegen. Gedurende deze periode (enkelen aangevuld in de periode erna) zijn 7 zienswijzen
ontvangen. Deze zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het plan. Wel zijn er een aantal ambtelijke
wijzigingen. Daarom wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’ gewijzigd vast te stellen.

1. De zienswijzen van reclamanten ontvankelijk te verklaren;
2. De zienswijzen van reclamanten ongegrond te verklaren en niet over te nemen;
3. Het bestemmingsplan op de volgende onderdelen aan te passen:
a. de toelichting aan te passen aan het recent provinciaal beleid;
b. de naam van het bestemmingsplan, o.a. genoemd in artikel 1, te wijzigen van (voor)ontwerp
naar vastgesteld bestemmingsplan;
c. het bestemmingsplan aan te passen aan de recente wetgeving van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
4. Het bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’ zoals vervat in verbeelding nr.
NL.ImRO.0858.BPwaalresewegrede-vg01, regels, toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12 lid 1 Wro omdat het verhaal van kosten al
anderszins verzekerd is.
6. Gelet op gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM-Inspectie en de Provincie
Noord Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit
vaststellingsbesluit.

In de vergadering van 28 juli 2009 heeft het college de gebiedsvisie Waalreseweg vastgesteld. Op basis
van de vastgestelde gebiedsvisie is het bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’ gemaakt. Dit
bestemmingsplan gaat uit van 17 grondgebonden koopwoningen in de middeldure sector, 36
appartementen in de betaalbare huur en 28 appartementen in de duurdere huur.

In het kader van de voorbereidingen van een bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. Besluit
ruimtelijke ordening overleg gevoerd met diverse van belang zijnde instanties (zoals de VROM-inspectie, de
provincie en het waterschap.
Ook heeft het ontwerp bestemmingsplan Waalreseweg Rede gedurende een periode van 6 weken, van 27 mei
2010 tot en met 7 juli 2010, ter inzage gelegen. Daarvan is openbare kennisgeving gedaan in de Kempener
Koerier en de Staatscourant. Gedurende deze inspraakperiode zijn er 7 zienswijzen binnengekomen, waarvan
3 aangevuld op 2 augustus.

De zienswijzen hebben globaal betrekking op de verkeersaantrekkende werking door het nieuwe plan, de
geluidsoverlast en de stedenbouwkundige opzet van het plan. De zienswijzen hebben echter niet geleid tot
aanpassing van het plan. Voor een uitgebreide belangenafweging verwijzen wij u naar de ‘Zienswijzennota
Ontwerpbestemmingsplan Waalreseweg Rede’ wat als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
Wel zijn er een drietal wijzigingen t.o.v. het ontwerp:
a. Recent heeft de provincie de nieuwe structuurvisie vastgesteld. Ook heeft de provincie inmiddels een
vastgestelde verordening fase 1 en een ontwerp verordening fase 2. Dit vraagt om een aanpassing in het
bestemmingsplan.
b. de naam van het bestemmingsplan, o.a. genoemd in artikel 1, te wijzigen van (voor)ontwerp naar
vastgesteld bestemmingsplan;
c. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010
worden de aanlegvergunning, de sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing als instrumenten van
het bestemmingsplan onderdeel van de omgevingsvergunning. In een bestemmingsplan onder de Wabo
wordt niet meer gesproken van bijvoorbeeld ontheffingsregels, maar van ‘afwijkingsregels’. De
begrippen in het bestemmingsplan moeten aangepast worden n.a.v. deze recente wetgeving. Daarnaast
kan artikel 9, algemene procedureregels, geschrapt worden uit het bestemmingsplan aangezien in de
Wabo de procedure al is opgenomen.
Gelet op het voornoemde wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’ gewijzigd vast te
stellen, zoals vervat in de verbeelding nr. NL.IMRO.0858.BPwaalresewegrede-vs01, de regels, de toelichting
en de bijlagen.
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Op het moment dat het bestemmingsplan in werking is getreden kan de bouwvergunning voor dit project
worden afgegeven, zodat op dit perceel de appartementen en de grondgebonden woningen gebouwd kunnen
worden.
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De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om het bestemmingsplan gewijzigd of ongewijzigd vast te stellen. In
dit geval wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
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Zie het gestelde onder D.
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Bestemmingsplannen zullen om de 10 jaar worden herzien. Bij de actualisering van de omliggende
bestemmingsplannen zal dit plan worden meegenomen.
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Dit vaststellingsbesluit zal worden gepubliceerd in de Kempener Koerier en de Staatscourant. Het
vastgestelde bestemmingsplan zal voor 6 weken (digitaal) ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode
bestaat de mogelijkheid om een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in te dienen. Het
bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn of – indien gedurende de termijn beroep
is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht – op het moment dat op het verzoek is beslist.
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In het kader van mogelijke planschade ex artikel 6.1 Wro is een planschadeovereenkomst met de
ontwikkelaar aangegaan. Verder zijn de investeringen die noodzakelijk zijn om de woningen te kunnen
legaliseren geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Daarnaast is een anterieure overeenkomst gesloten
met Woningbelang waarin de kosten zijn opgenomen. In de bijlage bij dit voorstel treft u een overzicht aan
van de gemaakte afspraken.
Op basis van de Wro dient het verhaal van kosten verzekerd te zijn. Is dit niet verzekerd, dan dient een
exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vastgesteld te worden. In voorliggend geval is de kostenverhaal
anderszins verzekerd en hoeft er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Conform het gestelde in
artikel 6.12, lid 2, sub a Wro stellen wij uw raad voor geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te
stellen.
+

Reclamanten op de hoogte brengen van de vaststelling van het bestemmingsplan en deze besluitvorming
publiceren in de Kempener Koerier en de Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Zienswijzennota
Concept besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’
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Ontwerpbestemmingsplan Waalreseweg Rede (digitaal op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl)
Zienswijzennota
Concept besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’
Anterieure overeenkomst (nazending)
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