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Vaststellen beeldkwaliteitplannen Lage Heide, woongebied en landgoed.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om met in acht neming van de ingekomen zienswijzen en de reactie
van de gemeentelijke welstandscommissie een tweetal beeldkwaliteitplannen voor het projectgebied
“Lage Heide” vast te stellen.

De gemeenteraad te adviseren, om:
- in te stemmen met de bijgevoegde zienswijzennotitie;
- het beeldkwaliteitplan Lage Heide, woningbouw vast te stellen;
- het beeldkwaliteitplan Lage Heide, landgoed vast te stellen.
!

Bij de planontwikkeling van de locatie Lage Heide is door het gemeentebestuur in een vroegtijdig
stadium gevraagd aan de ambtelijke projectgroep om een “groene wijk te ontwikkelen met een dorps
karakter”. Een en ander is verwoord in de voorliggende beeldkwaliteitplannen.
"
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In de vergadering van 9 maart 2010 hebben wij besloten om de ontwerp-beeldkwaliteitplannen Lage
Heide – woningbouw en Lage Heide – landgoed in procedure te brengen. Deze ontwerpplannen hebben
van 17 mei 2010 tot en met 14 juni 2010 ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn diverse
zienswijzen ingekomen. Tevens is advies gevraagd aan de welstandscommissie.
In het bijgevoegde eindverslag worden de ingekomen zienswijzen behandeld. Gelet op de strekking van
de onderhavige plannen wordt inhoudelijk alleen ingegaan op zaken welke betrekking hebben op
beeldkwaliteit. Het nut en noodzaak van de te ontwikkelen gebieden alsmede de stedenbouwkundige
hoofdopzet en verkeerskundige structuren staan in deze beeldkwaliteitplannen niet ter discussie.
Wettelijk kader:
De onderhavige beeldkwaliteitplannen dienen beschouwd te worden als specifiek welstandsbeleid.
Welstandsbeleid vindt zijn juridische grondslag in artikel 12a van de Woningwet (Ww). Het betreft hier
dan ook de eisen, zoals deze aan de nieuwe woningen en de bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken
worden gesteld. De gemeenteraad is bevoegd om welstandsbeleid vast te stellen.

Daarnaast dienen de beeldkwaliteitplannen als leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte (dus
onder meer: de dimensionering van straat- en wegprofielen, groen- en watervoorzieningen, en
materiaalgebruik).
Proces/procedure:
Beide ontwerp-beeldkwaliteitplannen hebben gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan “Lage
Heide – wonen” ter inzage gelegen. Tevens heeft er op 2 juni 2010 een druk bezochte inloopbijeenkomst
over de plannen plaatsgevonden. Ook is de wijkraad Dommelen op voorhand van de plannen op de
hoogte gebracht.
Advies welstandscommissie:
De gemeente Valkenswaard beschikt over een welstandscommissie. Ingevolge het bepaalde in de Ww
dient elke aanvraag om bouwvergunning in het geval dat er sprake is van welstandsbeleid, getoetst te
worden aan redelijke eisen van welstand. De ontwerp-beeldkwaliteitplannen zijn op 9 maart 2010
ambtelijk toegelicht aan de welstandscommissie.
Woongebied:
De welstandscommissie komt voor wat betreft het woningbouwgedeelte tot de volgende opmerkingen c.q.
adviezen:
- Voorgesteld wordt om per kavel een matrix met de van toepassing zijnde criteria op te stellen;
- De situering van de blokken met patiowoningen als stedelijke wanden in de verschillende buurten;
- Een bundeling van de woningen met vegetatiedaken wordt voorgestaan;
- Nadere aandacht voor de wijze waarop de gewenste groene erfafscheidingen gewaarborgd blijven.
Landgoed:
De commissie is van mening dat het landgoed te weinig qua karakter te weinig onderscheidend is van het
woongebied. De commissie wenst een duidelijkere ruimtelijke structuur waardoor het onderscheidend
karakter gewaarborgd kan worden. Deze opmerkingen hebben geleid tot een andere positionering van de
landgoedwoningen op de terp.
Het advies van de welstandscommissie is separaat opgenomen in het Eindverslag van de inspraak over het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Lage Heide - wonen’.
Relatie met “Plan van aanpak duurzaam en comfortabel wonen in Lage Heide”:
In onze vergadering van 9 februari jl. hebben wij ingestemd met het Plan van aanpak duurzaam en
comfortabel wonen in Lage Heide (PvA). In hoofdstuk 5 van het onderhavige PvA worden de
maatregelen beschreven op het gebied van duurzaamheid, zoals deze worden toegepast in de verdere
uitwerking van het plan Lage Heide. Kort samengevat is het volgende voorgesteld:
-

qua duurzaamheid wordt op gebouwniveau ingezet op een EPC-norm van 0,6. Een en ander analoog
aan de wijziging van het Bouwbesluit, zoals deze is voorzien in 2011;
het opnemen van een aparte duurzaamheidparagraaf in het ontwerpbestemmingsplan;
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het opnemen van kwaliteitscriteria op het gebied van duurzaamheid in het ontwerp-exploitatieplan;
het opnemen en reguleren van duurzaamheidmaatregelen in de ontwerp-beeldkwaliteitplannen.

In beide beeldkwaliteitplannen worden de nodige duurzaamheidsmaatregelen benoemd en opgelegd aan
toekomstige bouwers. Naast gebouwgebonden maatregelen, zoals materiaalgebruik, zonnepanelen,
vegetatiedaken hebben de maatregelen ook betrekking op de gewenste verschijningsvorm van
erfafscheidingen in de vorm van hagen.
Inhoud beeldkwaliteitplan Lage Heide – woongebied:
Het beeldkwaliteitplan voor het woningbouwgedeelte is opgebouwd uit 2 delen:
Deel I: stedenbouwkundig plan:
- Analyse (hoofdstuk 2): de locatie wordt geplaatst in zijn ruimtelijke context door middel van een
beknopte beschrijving in woord en beeld van de analyse (historie, ruimtelijk en kwaliteiten).
- Ontwerp (hoofdstuk 3): dit hoofdstuk beschrijft de uiteenzetting van de gemaakte keuzes in het
ontwerpproces van het stedenbouwkundig plan. Als eerste worden de twee ontwerpthema’s “dorps
wonen” en “duurzaamheid” beschreven, vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt welke ruimtelijke
ontwerpkeuzes ten grondslag liggen aan het uiteindelijke ontwerp en tenslotte wordt de programmatische en functionele onderbouwing verwoord.
Deel II: beeldkwaliteitplan:
- Beeldkwaliteit Openbare Ruimte (hoofdstuk 4): In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt hoe de
hoofdkeuzes uit het stedenbouwkundig ontwerp dienen te worden doorvertaald in de verdere uitwerking
van de locatie. De gemeente gaat de openbare ruimte aanleggen. Voor toekomstige bouwers en bewoners
geeft het beeldkwaliteitplan richting aan de sfeer van de wijk en de buurten. Dit hoofdstuk is voor de
gemeente een leidraad voor de verdere detaillering en inrichting van de openbare ruimte.
- Beeldkwaliteit Bebouwing (hoofdstuk 5): In de beeldkwaliteit bebouwing wordt een beschrijving
gegeven van de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing in de verschillende deelgebieden. In dit deel
worden aspecten behandeld welke betrekking hebben op de uitgeefbare delen van de woonwijk. Voor
toekomstige ontwikkelaars, zelfbouwers en uiteindelijk de bewoners zijn dit officiële richtlijnen welke
door welstand getoetst gaan worden. Het hoofdstuk vormt een aanvulling op de welstandsnota van
Valkenswaard voor de locatie Lage Heide.
Voor een uitgebreide toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de desbetreffende ter inzage
liggende bijlagen.
Inhoud beeldkwaliteitplan Lage Heide – landgoed:
Het beeldkwaliteitplan voor het landgoedgedeelte is eveneens opgebouwd uit 2 delen:

Deel I: visie:
Hoofdstuk 2 - Visie Natuur:
Voor het natuurgedeelte wordt de visie op hoofdlijnen beschreven. Als eerste wordt de
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ontstaansgeschiedenis en het huidige landschap beschreven, gevolgd door de globale visie op
het natuurdeel. Daarna wordt specifieker ingezoomd op de verschillende natuurtypen en
landschapselementen, de compensatieplicht, het recreatief netwerk, de oeverwal en de
kunstwerken. De beschrijvingen zijn verduidelijkt met tekeningen en referentiebeelden.
Hoofdstuk 3 - Landgoed:
In het begin van het hoofdstuk worden de planologische randvoorwaarden en uitgangspunten
omtrent het landgoed toegelicht. Vervolgens wordt toegelicht hoe de landerijen van het nieuwe
landgoed zich voegen in de ontwikkeling van het natuurgedeelte. In de laatste paragraaf wordt
ingegaan op de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het bebouwde deel van het
nieuwe landgoed.
Hoofdstuk 4 – Duurzaamheid:
In hoofdstuk 4 worden de duurzaamheidsmaatregelen voor het natuurgedeelte en het landgoed
beschreven.
Deel II: beeldkwaliteit:
Hoofdstuk 5 - Terp Landgoed:
Na een algemene uiteenzetting over beeldkwaliteit wordt ingegaan op de vier ontwerpthema’s voor het
landgoed: 1. eigentijdse vertaling, 2. ensemble, 3. binnen-buiten en 4. duurzaamheid. De ontwerpthema’s
zijn een combinatie van stedenbouwkundige, landschappelijk
en architectonische uitgangspunten. Tenslotte wordt afzonderlijk ingegaan op de
beeldkwaliteitaspecten voor de bebouwing en de buitenruimtes.
Voor een uitgebreide toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de desbetreffende ter inzage liggende
bijlagen.

Het opstellen van specifiek gemeentelijk welstandsbeleid voor de nieuwe woonwijk “Lage Heide” en het
aangrenzende landgoed, alsmede de bijbehorende openbare ruimte.
$

Het vaststellen van een tweetal beeldkwaliteitplannen.
%

Het waarborgen van de ontwikkeling van een “groene wijk met een dorps karakter”. Daarnaast is
ingevolge provinciale beleid bij de ontwikkeling van een landgoed verplicht om een beeldkwaliteitplan op
te stellen.
&
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Te zijner tijd kan uit de toetsing van de bouwplannen voor het landgoed en de woonwijk blijken of er
bijstelling van de beide beeldkwaliteitplannen dient plaats te vinden.
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Tegen de vastgestelde beeldkwaliteitplannen staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. Deze
plannen krijgen na publicatie de status van vastgesteld welstandsbeleid, zoals bepaald in artikel 12 van de
Woningwet. De beeldkwaliteitplannen treden daags na bekendmaking in werking.
*
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De kosten voor het opstellen en de inhoud van de onderhavige plannen zijn opgenomen in de
exploitatieopzetten van beide projectgebieden. Zie hiervoor ook het ontwerpbestemmingsplan “Lage
Heide, wonen” (inclusief ontwerp-exploitatieplan) en het ontwerp-uitwerkingsplan “Lage Heide, natuur”.
!

De indieners van zienswijzen en de welstandscommissie worden per brief van het besluit van de
gemeenteraad op de hoogte gesteld.
De beeldkwaliteitplannen liggen ter inzage in het gemeentehuis en worden digitaal beschikbaar gesteld
via de gemeentelijke website.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.

, -

Eindverslag van de inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Lage Heide - wonen’”.
.

-

kopie advies Welstandscommissie WzNP d.d. 16 maart 2010;
kopie collegebesluit d.d. 9 maart 2010 (10b&w00132);
kopie ingekomen zienswijzen;
beeldkwaliteitplan “Lage Heide, woongebied”;
beeldkwaliteitplan “Lage Heide, landgoed”;
conceptbrief indieners zienswijzen.

5

