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Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134)

Het voorliggende woonhuis wordt nu gebruikt voor kantoordoeleinden ten behoeve van het
Steendrukmuseum, welke gevestigd is in het Carolus. Het achterliggende bedrijfspand wordt gebruikt
voor opslag ten behoeve van het museum. Het college heeft bij besluit van 7 februari 2006 voor een
periode van 5 jaar vrijstelling verleend van de bestemmingsplanvoorschriften voor het gebruik van het
woonhuis Dijkstraat 134 voor kantoordoeleinden. In de ontheffing is duidelijk aangegeven dat tijdelijke
vrijstelling is verleend voor maximaal 5 jaar. De termijn van 5 jaar is inmiddels verstreken. Het is niet
mogelijk de vrijstelling te verlengen of nogmaals te verlenen. Hiertoe heeft de heer Vrijdag bij u een
verzoek ingediend tot een partiële herziening van het bestemmingsplan Valkenswaard Noord.
Het honoreren van dit verzoek is niet gewenst omdat:
1. Het toepassen van artikel 17 WRO (oude procedure) niet gebruikt mag worden als anticipatieinstrument. Indien nu een permanente planologische inpassing plaatsvindt, volgt daaruit het
oneigenlijk toepassen van de destijds verleende tijdelijke vrijstelling.
2. Een kantoorpand in een woonwijk niet wenselijk is, gezien de mogelijke verkeersaantrekkende
werking, parkeermogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen.
3. Ons verder bekend is dat er de gelegenheid is geweest om (kantoor) ruimte te huren in het
Carolusgebouw. In de tweede helft van 2010, ruim voor de afloop van de ontheffing, zijn er twee
kantoorruimtes leeg gekomen op dezelfde verdieping als waar het museum is gevestigd. Het
Steendrukmuseum heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ruimte bij te huren.
De heer Vrijdag heeft mogelijkheden en voldoende tijd gehad om een andere locatie te vinden voor de
kantoorwerkzaamheden. Het gebouw achter het woonhuis Dijkstraat 134 kan blijvend worden gebruikt
als opslag voor de persen e.d.
Het afwijzen van een verzoek om herziening van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad.

Afwijzen van het verzoek tot partiële herziening van het bestemmingsplan Valkenswaard Noord
betreffende de locatie Dijkstraat 134.

De voor een periode van 5 jaar verleende vrijstelling van de bestemmingsplanvoorschriften voor het
gebruik van het woonhuis Dijkstraat 134 voor kantoordoeleinden is inmiddels verstreken. Per brief van

14 maart 2011 heeft het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving aan de heer Vrijdag medegedeeld
dat per 14 mei 2011 de woning niet meer voor kantoordoeleinden gebruikt mag worden. Per brief van 8
april 2011 heeft de heer Martens, namens de heer Vrijdag, aangegeven nog steeds behoefte te hebben om
het gehele pand te gebruiken voor kantoordoeleinden. De gemeente heeft hierop per brief van 18 april
2011 gereageerd dat dit planologisch gezien niet tot de mogelijkheden behoort. Naar aanleiding van deze
brief heeft de heer Martens, namens de heer Vrijdag, een verzoek bij de gemeenteraad ingediend voor een
partiële herziening van het bestemmingsplan Valkenswaard Noord. Het verzoek richt zich op het behoud
van de rechten zoals opgenomen in de artikel 17 WRO vrijstelling.
Voor alle duidelijkheid: de gevraagde bestemmingsplan wijziging heeft geen betrekking op het
achterliggende perceel. De opslag van de persen e.d. van het Steendrukmuseum kan dus gewoon worden
gehandhaafd.

Besluitvorming
Normaal wordt een ingekomen verzoek tot herziening van het bestemmingsplan behandeld als een
principe verzoek. De besluitvorming van een principe verzoek ligt bij het college. Tegen de afwijzing van
een principe verzoek is geen bezwaar of beroep mogelijk. Om een besluit te krijgen wat voor bezwaar en
beroep mogelijk is, moet de initiatiefnemer een aanvraag om een omgevingvergunning of een verzoek tot
herziening van het bestemmingsplan in dienen bij de gemeenteraad. De heer Vrijdag heeft van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt, hierdoor ligt de besluitvorming in dit geval bij uw raad. Het door u te
nemen besluit is voor bezwaar en beroep vatbaar. Tevens is het afwijzen van een verzoek om herziening
van het bestemmingsplan een bevoegdheid van de raad (artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening).
Bestemming percelen
In het bestemmingsplan Valkenswaard Noord hebben beide percelen een verschillende bestemming. Het
woonhuis heeft de bestemming ‘wonen’ en het achterliggende terrein heeft de bestemming ‘bedrijf’. De
gekozen bestemmingen zijn passend bij de gebruiksmogelijkheden en de situatie in de omgeving. De heer
Martens is het hier echter niet mee eens. In de brief van 8 april 2011 geeft hij aan dat de door de gemeente
zelf gecreëerde situatie planologisch niet goed is geregeld. Er had gekozen moeten worden voor een
mengbestemming en niet twee separate bestemmingen.
Het ontwerp bestemmingsplan Valkenswaard Noord heeft vanaf 20 september 2007 voor een periode van
6 weken ter inzage gelegen. De ter inzage legging is gepubliceerd in de Kempener Koerier en in de
Staatscourant. De heer Vrijdag heeft geen zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan.
Tijdens de termijn van de tijdelijke vrijstelling (5 jaar) is het uiteraard de bedoeling dat door de aanvrager
naar een permanente oplossing wordt gezocht. Dit houdt in dat er een andere locatie dient te worden
gezocht waar de kantoorwerkzaamheden permanent mogen worden uitgevoerd. Het toepassen van artikel
17 WRO (oude procedure) mag niet gebruikt worden als anticipatie-instrument. Indien nu een permanente
planologische inpassing plaatsvindt, volgt daaruit het oneigenlijk toepassen van de destijds verleende
tijdelijke vrijstelling. Heden is de tijdelijke afwijkingsprocedure ondergebracht onder de Wabo. Hierbij
geldt nog steeds dat deze niet gebruikt mag worden als anticipatie-instrument, dus dat er zicht mag zijn
c.q. voornemen is om te komen tot een permanente planologische inpassing.
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Destijds heeft de gemeente tijdens de tijdelijke vrijstellingsprocedure van een belanghebbende een
zienswijze ontvangen. De zienswijze en de weerlegging staan hieronder omschreven. Indien het woonhuis
nu als kantoorpand wordt bestemd, zijn we voor de belanghebbende niet consistent en rechtlijnig.
De zienswijze:
Het beleid in de omgeving van de Dijkstraat is al vele jaren gericht op zoveel mogelijk en voor zover
nodig gefaseerd saneren van de bedrijfsactiviteiten. Een visuele waarneming ter plaatse leidt
onomstotelijk ook tot de conclusie dat overwegend sprake is van een woonbebouwing. Planologisch en
stedenbouwkundig is een kantoorvestiging in deze omgeving volstrekt wezensvreemd ten opzichte van het
huidige gebruik voor woondoeleinden en in strijd met het ingezette beleid van sanering.
De weerlegging door burgemeester en wethouders:
Als uitgegaan zou worden van een structurele functiewijziging, dan kunnen wij de strekking van dat
betoog onderschrijven. Het betreft hier echter een tijdelijke vrijstelling. En het pand blijft onverminderd
een woning.
Met de weerlegging van de zienswijze op dit aspect geven burgemeester en wethouders aan dat een
structurele functiewijzingen voor het gehele pand niet in aanmerking komt voor vrijstelling en ook niet
gewenst is. De heer Vrijdag geeft aan dat er in het gebouw Carolus een gebrek aan ruimte is voor het
Steendrukmuseum. Het museum heeft echter wel de gelegenheid gehad om meer ruimte te huren in het
gebouw. In de tweede helft van 2010 zijn er twee kantoorruimtes leeg gekomen, op dezelfde verdieping
als waar het museum is gevestigd. De ruimtes zijn eerst aangeboden aan de huurders in het
Carolusgebouw (zie bijlage). Het Steendrukmuseum heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om
deze ruimte er bij te huren. Daarnaast kan, indien het woonhuis een kantoorbestemming krijgt, ook voor
andere bedrijven als kantoorruimte gebruikt worden. Een kantoorpand in een woonwijk is niet wenselijk.
Er kan overlast ontstaan gezien de mogelijke verkeersaantrekkende werking, parkeermogelijkheden en
het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen. Zeker in combinatie met het achterliggende
bedrijfspand, kan een redelijk groot bedrijf zich hier vestigen. Er zijn binnen de gemeente voorbeelden te
noemen waar daadwerkelijk overlast is door een bedrijf in een woonwijk, zoals het bedrijf aan de
Bergstraat 98. Het beleid is er daarom juist op gericht om (overlastgevende) bedrijvigheid uit een
woonwijk te weren. Verder staan er Valkenswaard meerdere kantoorpanden leeg, die wel in
overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Het is daarom niet wenselijk om een woonhuis als
kantoor te bestemmen.
Toegankelijkheid percelen
De heer Martens geeft aan dat door het wegbestemmen van de verbindingsweg, vanaf de Jan
Vlekkenstraat, naar het achterliggende perceel waar een bedrijf is gevestigd, de toegang naar dit bedrijf
onmogelijk is geworden. Hij geeft aan dat het bedrijf niet verkocht kan worden zonder het woonhuis,
omdat anders de toegankelijkheid van het bedrijf in het geding is. Hij stelt daarom dat deze percelen
planologisch met elkaar verbonden zijn. Aangezien de heer Vrijdag heeft aangegeven het perceel niet te
willen gebruiken voor bewoning, zou het bij elkaar houden van deze percelen enkel en alleen kunnen als
het woonhuis een kantoorbestemming krijgt.
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De voornoemde stellingname is echter onjuist. De twee percelen zijn los van elkaar te gebruiken en
hebben ieder hun eigen gebruiksmogelijkheden. Het is namelijk goed mogelijk de bedrijfsruimte los te
gebruiken van het voorliggende woonhuis. Rechts naast het woonhuis is een strook onbebouwde grond
met een breedte van minimaal 4,7 meter. Deze strook is voldoende breed om zowel het woonhuis te
kunnen ontsluiten als de achterliggende bedrijfsbebouwing.
Bevoegdheid gemeenteraad
De aanvraag bevat het verzoek tot het partieel herzien van een bestemmingsplan, ten behoeve van het
perceel met woonhuis. Uw raad is op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevoegd tot
het vaststellen van een bestemmingsplan waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de
bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming
regels worden gegeven. Op de vaststelling van een bestemmingsplan is artikel 3.8 Wro van toepassing. In
dit artikel wordt aangegeven welke procedure gevolgd moet worden. Artikel 3.9 Wro geeft aan dat artikel
3.8 Wro niet van toepassing is op de afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen.
Verder geeft artikel 3.9 Wro aan dat de raad binnen 8 weken een besluit dient te nemen. Gezien de
planning van de raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. Deze 8 weken is echter een richtlijn en geen
harde eis.
Advies
Gelet op het voornoemde verzoeken wij uw raad het vaststellen van een bestemmingsplan af te wijzen en
hiermee ook geen procedure op te starten voor het partieel herzien van het bestemmingplan Valkenswaard
Noord ter hoogte van de Dijkstraat 134 en hiermee het verzoek van de heer Vrijdag af te wijzen. Door het
afwijzen van het verzoek zal er gehandhaafd en gecontroleerd moeten worden dat het gebruik weer in
overeenstemming wordt gebracht met het bestemmingsplan (wonen).
!

Afwijzen van het verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134)
en geen bestemmingsplanprocedure op te starten.
"
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De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om het bestemmingsplan vast te stellen. In dit geval wordt
voorgesteld het bestemmingsplan niet vast te stellen.
$

Zie onder D.
%
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Na besluit conform voorstel wordt de afwijzing van het verzoek om herziening van het bestemmingsplan
gepubliceerd in de Kempener Koerier en de gemeentelijke website. Tegen dit besluit staat de reguliere
bezwaar en beroepsmogelijkheden open.
'

(

Niet van toepassing
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Niet van toepassing
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Initiatiefnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit. Daarnaast zal het besluit
gepubliceerd worden in de Kempener Koerier en de gemeentelijke website.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

(

drs. A.B.A.M. Ederveen.

, -

Concept raadsbesluit.
.

Artikel 3.9 Wro;
tijdelijke vrijstelling, verleend 7 februari 2006;
kopie gemeentelijke brieven d.d. 14 maart en 18 april 2011;
kopie brieven d.d. 8 april en 16 mei 2011 van de heer Martens, namens de heer Vrijdag;
kopie e-mail aanbieding vrijkomende ruimtes Carolusgebouw;
kopie bestemmingsplankaart 3e partiële herziening bestemmingsplan Kerkakkers;
kopie bestemmingsplankaart Valkenswaard Noord;
kaart huidige situatie;
concept brief ten behoeve van de heer Vrijdag.
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