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Vaststellen bestemmingsplan ‘Luikerweg 110’

Het bestemmingsplan ‘Luikerweg 110’ betreft de realisatie van een kinderdagverblijf op de locatie
Luikerweg 110. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn twee zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van
het plan. Daarom wordt uw raad voorgesteld het bestemmingsplan ‘Luikerweg 110’ gewijzigd vast te
stellen.

In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen.
Bestemmingsplan ‘Luikerweg 110’ gewijzigd vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten al anderszins verzekerd is.

Voor het plangebied Luikerweg 110 is een bestemmingsplan opgesteld dat voorziet in de realisatie van
een kinderdagverblijf op voornoemde locatie. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Luikerweg 110’ heeft in het
kader van de procedure ex artikel 3.8 Wro van 8 juli 2010 tot en met 18 augustus 2010 voor iedereen ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ingediend.

1. Procedure bestemmingsplan Luikerweg 110
In het kader van de voorbereidingen van het bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) het voorontwerpbestemmingsplan Luikerweg 110 voor advies toegezonden
naar diverse van belang zijnde instanties (zoals de VROM-inspectie, de provincie en het waterschap).
Naar aanleiding van de reactie van Waterschap De Dommel is de waterparagraaf in de toelichting van het
bestemmingsplan aangepast.
Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld, welke in het kader van de procedure ex artikel 3.8
Wro, vanaf 8 juli tot en met 18 augustus 2010 ter inzage heeft gelegen. Gedurende deze periode zijn twee
zienswijzen ontvangen.

2. Zienswijze
Zoals hiervoor al is aangegeven zijn twee zienswijze ontvangen. De zienswijzen zijn binnen de daarvoor
gestelde termijn ingediend. In de bijlagen treft u de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Luikerweg 110’.
Hierin is de reactie van de gemeente geformuleerd.
Uit de zienswijzennota volgt dat de zienswijzen aanleiding geven het bestemmingsplan aan te passen ten
aanzien van de volgende onderdelen.
Toelichting:
- In de toelichting wordt meerdere malen (o.a. in paragraaf 1.1 Aanleiding en doel) verwezen naar de
aanwezigheid van bijgebouwen. Gezien de lange doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure, is
de feitelijke situatie inmiddels veranderd. Het bijgebouw is gesloopt, waardoor de toelichting op dit
punt geen juiste weergave geeft van de actuele situatie. De toelichting wordt hierop aangepast.
- Paragraaf 5.3 Verkeer en parkeren wordt onvoldoende ingegaan op de onderbouwing voor het aantal
parkeerplaatsen voor de werknemers en de parkeerplaatsen voor het halen en brengen van de
kinderen. De toelichting wordt hierop aangepast.
- Paragraaf 6.2 Economische uitvoerbaarheid geeft geen volledige weergave van de gang van
zaken aangezien er een planschadeovereenkomst is gesloten tussen de gemeente en de
initiatiefnemer. De toelichting zal hierop worden aangepast.
Regels:
Op grond van de bestemmingsomschrijving zijn de voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden bestemd
voor diverse, soms zeer uiteenlopende maatschappelijke voorzieningen. In dit specifieke geval wordt de
ontwikkeling van een kinderdagverblijf voorgestaan en is het niet per definitie wenselijk andere
maatschappelijke voorzieningen op deze locatie toe te staan. De bestemming wordt derhalve als te ruim
omvattend beschouwd. Voorgesteld wordt artikel 3.1 lid a te vervangen door ‘gebouwen ten behoeve van
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen’.
3. Ambtshalve wijzigingen
In aanvulling op het voorgaande worden ambtshalve nog de volgende aanpassingen op het
ontwerpbestemmingsplan noodzakelijk geacht:
Toelichting:
- 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
paragraaf 3.2 Provinciaal en regionaal beleid.
- In paragraaf 4.2.6 Milieuhygiënische aspecten bedrijven is een foutieve milieucontour
vermeld. Conform de VNG uitgave “Bedrijven en milieuzonering” (2009) geldt voor een
kinderdagverblijf een richtafstand van 30 meter tot woningen in een rustige woonwijk, dit in
tegenstelling tot de gestelde 10 meter in de toelichting van het bestemmingsplan. De meest
nabij gelegen woning (Luikerweg 114) is te vinden op circa 24 meter waardoor niet wordt
voldaan aan de richtafstand. Hiervan kan echter beargumenteerd worden afgeweken,
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bijvoorbeeld wanneer geen sprake is van een rustige woonwijk maar van een gebied met
verschillende functies. In onderhavig geval betreft het een woonwijk die aan de drukke
Luikerweg is gelegen. Gelet op de vervoersintensiteiten kan men niet stellen dat het een
rustige woonwijk betreft. Het achtergrondniveau, oftewel referentieniveau, ligt hoger dan de
gemiddelde rustige woonwijk. Tevens worden de percelen Luikerweg 110 en 114 van elkaar
gescheiden door vrij dichte bosschages.
Gelet op het voorgaande is een afwijking van de richtafstand tot omliggende woningen te
rechtvaardigen. Voorgesteld wordt de toelichting hierop aan te passen.
Regels:
- In artikel 6 Algemene gebruiksregels wordt aangegeven dat het gebruik van de gronden en
bouwwerken voor kamerverhuurbedrijven als een strijdig gebruik wordt gerekend. Om misverstanden
te voorkomen over de betekenis hiervan, wordt voorgesteld in artikel 1 Begrippen het begrip
‘kamerverhuur’ toe te voegen.
- De inrit van het kinderdagverblijf is gelegen op gronden met de bestemming ‘Tuin’. Deze gronden
zijn bestemd voor de aanleg en instandhouding als tuin, met de daarbij behorende bouwwerken, geen
gebouwen zijnde en waterhuishoudkundige voorzieningen. Gelet op de ligging van de toegang tot de
parkeerplaatsen op het achterterrein, wordt voorgesteld aan artikel 4 Tuin toe te voegen dat de
gronden ook bestemd zijn voor in- en uitritten.
- 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 8, algemene procedureregels, geschrapt worden uit het
bestemmingsplan aangezien in de Wabo de procedure al is opgenomen.
4. Vaststellen bestemmingsplan
De ingekomen zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen geven aanleiding het bestemmingsplan
bestemmingsplan ‘Luikerweg 110’ aan te passen. Gelet op het voornoemde stellen wij uw raad voor het
bestemmingsplan ‘Luikerweg 110’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het digitale
bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPLuikerweg110-VA01 gewijzigd vast te stellen.
5. Geen exploitatieplan vaststellen
In het kader van de nieuwe Wro dient gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan
vastgesteld te worden voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is opgenomen wat wordt verstaan onder een bouwplan. Op grond van
deze beschrijving kan worden gesteld dat de ontwikkeling aan de Luikerweg 110 niet wordt gezien als
een bouwplan. Derhalve wordt geconcludeerd dat voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan
vastgesteld hoeft te worden. Ook een anterieure overeenkomst is in dit geval niet noodzakelijk, omdat het
bouwplan volledig op eigen terrein wordt ontwikkeld en er geen andere (ambtelijke) kosten verhaald
hoeven te worden. Wel is er een planschadeovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De ambtelijke
kosten voor de RO-procedure worden verhaald via legeskosten.
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Gekomen dient te worden tot een vastgesteld bestemmingsplan “Luikerweg 110”. Op het moment dat het
bestemmingsplan in werking is getreden kan de bouwvergunning worden verleend voor de vestiging van
het kinderdagverblijf.
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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. De ingediende zienswijzen en ambtelijke wijzigingen geven aanleiding om het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

%

&

Bestemmingsplannen zullen om de 10 jaar worden herzien. Bij de actualisering van de omliggende
bestemmingsplannen zal dit plan worden meegenomen.
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Het vaststellingsbesluit zal binnen 6 weken worden gepubliceerd in de Kempener Koerier, de
Staatscourant en op internet. Het vastgestelde bestemmingsplan zal vervolgens gedurende 6 weken 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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Zie het gestelde onder D, sub 5 ‘geen exploitatieplan vaststellen’.

+

Reclamanten op de hoogte brengen van de vaststelling van het bestemmingsplan en deze besluitvorming
publiceren in de Kempener Koerier, de Staatscourant en op internet.
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ontwerpbestemmingsplan ‘Luikerweg 110’
kopie ingekomen zienswijze
zienswijzennota bestemmingsplan ‘Luikerweg 110.’
besluit tot vaststellen bestemmingsplan ‘Luikerweg 110’
conceptbrief aan reclamanten
conceptbrief aan GS en VROM
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