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Vaststellen bestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’

Het bestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’ betreft de uitbreiding van het kantoorpand aan de
Parallelweg Oost 23 en het aanleggen van een parkeerterrein op het perceel daarachter met bijbehorende
ontsluiting. Tevens wordt het perceel Parallelweg Oost 21 opgenomen in het nieuwe planologische kader
omdat de bestemming die rust op voornoemd perceel niet meer actueel is na realisatie van de plannen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 7 weken (6 +1 weken) ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode is er één zienswijze binnengekomen. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het
plan. Wel leiden ambtshalve wijzigingen tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom wordt
voorgesteld het bestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’ gewijzigd vast te stellen.

In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze.
Bestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’ gewijzigd vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten al anderszins verzekerd is.

Voor het plangebied Parallelweg Oost 21-23 is een bestemmingsplan opgesteld dat voorziet in de
uitbreiding van een kantoorpand. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’ heeft in het
kader van de procedure ex artikel 3.8 Wro van 2 september 2010 tot en met 20 oktober 2010 voor
iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ingediend.

1. Procedure bestemmingsplan Parallelweg Oost 21-23
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). Hiertoe is het voorontwerpbestemmingsplan Parallelweg Oost 21-23
voor advies toegezonden naar diverse van belang zijnde instanties. 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 2 september 2010 tot en met 20 oktober 2010 (6 + 1 weken) ter inzage heeft gelegen.
Gedurende deze periode is één zienswijze ontvangen.

2. Zienswijze
Zoals hiervoor al is aangegeven is 1 zienswijze ontvangen. De zienswijze is binnen de daarvoor gestelde
termijn ingediend. Hieronder zal de zienswijze worden besproken. De zienswijze staat cursief gedrukt. De
reactie van de gemeente is daarna geformuleerd.
De heer M. van Gerven, wonende aan de Parallelweg Oost 15, ingekomen op 8 september 2010
a. Door plaatsing van de gebouwen wordt de privacy van indiener ernstig aangetast doordat vanuit het
gebouw in de tuin van indiener gekeken kan worden. De keuze voor het huis van indiener was mede
gebaseerd op de vrije tuin.
Hoewel er op het perceel Parallelweg Oost 23 een duidelijke verdichting van bebouwing plaatsvindt, is de
nieuwbouw zodanig gepositioneerd dat van inkijk vanuit het gebouw in de tuin van indiener nauwelijks
sprake is. Tevens staat de nieuwbouw met de gevel op minimaal 35 meter van de perceelsgrens van de
woning aan de Parallelweg Oost 15, de afstand tot de achtergevel van de woning van indiener bedraagt
zelfs minimaal 60 meter. Dit zijn in het kader van de privacy voldoende ruime afstanden. Daarnaast
zorgen de groen- en erfafscheidingen van de tussengelegen percelen voor een verdere beperking van het
zicht op de tuin van indiener. Tot slot mag ervan worden uitgegaan dat, gelet op de kantoorfunctie, het
gebouw alleen gebruikt wordt tijdens kantooruren. Gelet op het voorgaande is naar onze mening geen
sprake van een onevenredige aantasting van de privacy.
Voorts kan nog worden opgemerkt dat een garantie van vrij uitzicht nimmer gegeven kan worden; van
eenieder mag verwacht worden dat rekening gehouden wordt met het feit dat in een bebouwde
woonomgeving als de onderhavige, een wijziging hiervan in de loop van de tijd kan optreden.
b. De waarde van het pand van indiener zal door de plannen sterk in prijs dalen. Indiener wil bij deze
die claim nu al indienen bij de projectontwikkelaar.
Mocht indiener van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van de woning, dan kan
indiener een verzoek tot planschade indienen bij de gemeente. Dit is mogelijk tot vijf jaar nadat het
bestemmingsplan wat de inbreiding planologisch regelt onherroepelijk is geworden. Het betreft een aparte
procedure, waarbij door een planschadebeoordelingscommissie wordt beoordeeld of planschade wel of
niet wordt toegekend.
Voorstel: zienswijze ongegrond verklaren.
3. Ambtshalve wijzigingen
Ambtshalve worden nog de volgende aanpassingen op het ontwerpbestemmingsplan noodzakelijk geacht:
Regels:
- In artikel 3.4 Specifieke gebruiksregels wordt aangegeven dat het gebruik van de gronden en
bouwwerken voor detailhandelsvoorzieningen alsmede voor horecabedrijven als een strijdig gebruik
wordt gerekend. Om misverstanden te voorkomen over de betekenis hiervan, wordt voorgesteld in
artikel 1 Begrippen de begrippen ‘detailhandel’ en ‘horecabedrijf’ toe te voegen.
- Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober
2010 worden de aanlegvergunning, de sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing als
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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 7, algemene procedureregels, geschrapt worden uit het
bestemmingsplan aangezien in de Wabo de procedure al is opgenomen.
Toelichting:
- Recent heeft de provincie de nieuwe structuurvisie vastgesteld. Ook heeft de provincie inmiddels de
verordening Ruimte fase 1 en fase 2 vastgesteld. Dit vraagt om een aanpassing in paragraaf 3.2
Provinciaal en regionaal beleid.
- Paragraaf 6.2 Economische uitvoerbaarheid geeft geen juiste weergave van de gang van zaken. Wel
degelijk wordt een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer. De
toelichting zal hierop worden aangepast.
4. Vaststellen bestemmingsplan
De ingekomen zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Echter, de
ambtshalve wijzigingen geven op een aantal onderdelen reden tot aanpassing van het bestemmingsplan
‘Parallelweg Oost 21-23’. Gelet op het voornoemde verzoeken wij u de raad voor te stellen het
bestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het digitale
bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPparallelwego21-VA01 gewijzigd vast te stellen.
5. Geen exploitatieplan vaststellen
De investeringen die noodzakelijk zijn om de uitbreiding van het kantoorpand te kunnen realiseren zijn
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Zo zal de initiatiefnemer de legeskosten dienen te betalen.
Op basis van de nieuwe Wro dient de 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 door middel van een exploitatieovereenkomst 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.
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Gekomen dient te worden tot een vastgesteld bestemmingsplan “Parallelweg Oost 21-23”. Op het
moment dat het bestemmingsplan in werking is getreden kan de bouwvergunning worden verleend voor
de uitbreiding van het kantoorpand.
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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, de Staatscourant en op internet.
Het vastgestelde bestemmingsplan zal voor 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.
)

"

*

Zie het gestelde onder D.
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Reclamant op de hoogte brengen van de vaststelling van het bestemmingsplan en deze besluitvorming
publiceren in de Kempener Koerier, de Staatscourant en op internet.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’
kopie ingekomen zienswijze
zienswijzennota bestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23.’
besluit tot vaststellen bestemmingsplan ‘Parallelweg Oost 21-23’
conceptbrief aan reclamant
exploitatieovereenkomst
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