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Vraag:
1. Nadere toelichting zal gegeven worden op de procedure “projectafwijkingsbesluit” /
“Verklaring van geen bedenkingen”.
2. Bezien zal worden of de locatie van de oude wasserij in Dommelen geschikt kan zijn.
3. Bezien zal worden of een gewijzigd standpunt van de provincie met betrekking tot
“natuur” een locatie aan de Luikerweg haalbaar maakt.
4. Aangegeven zal worden wat de meerkosten zijn van duurzaam bouwen, waarbij tevens
de vraag is gesteld of het hier een incidentele afwijking van het huidige beleid betreft.
5. Gevraagd wordt naar de financiële consequenties van de tijdelijke huisvesting van de
brandweer in de overgangsfase.
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Antwoord:
1. Projectafwijkingsbesluit:
De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010
heeft gevolgen gehad voor het projectbesluit. Dit ruimtelijk ordeningsinstrument, waarmee
projecten verwezenlijkt kunnen worden hoewel ze in strijd zijn met het toepasselijke
bestemmingsplan, is geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Daartoe is het projectbesluit
overgeheveld van de Wet ruimtelijke ordening naar de Wabo. De naamgeving van dit
instrument is overigens eveneens gewijzigd: ter onderscheiding van het projectbesluitoude-stijl wordt onder de Wabo gesproken over een “projectafwijkingsbesluit”.
Verklaring van geen bedenkingen
Procedure onder de Wabo
Artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3° Wabo (het projectafwijkingsbesluit) is de zwaarste
planologische procedure. In artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is
bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijke
omgevingsvergunning slechts kunnen verlenen nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat
zij daartegen geen bedenkingen heeft. Een verklaring van geen bedenkingen kan alleen
worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2 Bor).
In artikel 6.5 lid 3 van het Bor wordt de mogelijkheid geboden aan de gemeenteraad om
categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is
vereist. Onder het nieuwe regime is formeel dus geen sprake meer van een mogelijkheid tot
delegatie. In wezen komt dit echter wel neer op delegatie. Immers, de afweging of voor het
project kan worden afgeweken van het bestemmingsplan wordt in die gevallen overgelaten
aan het college.
2. Bezien zal worden of de locatie van de oude wasserij in Dommelen geschikt kan
zijn.
Antwoord: Dit is Dommelseweg 200 en staat midden in een natuurgebied. Daar zitten nu
twee bedrijven waarvan het college zou wensen dat deze vertrekken. Tevens is daar sprake
van een bodemverontreiniging. Gelet op bovenstaande belemmeringen en de gewenste
voortgang van het project Nieuwbouw Brandweerkazerne en Nieuwbouw Gemeentewerf
lijkt dit geen passende locatie voor verder onderzoek.
3. Bezien zal worden of een gewijzigd standpunt van de provincie met betrekking tot
“natuur” een locatie aan de Luikerweg haalbaar maakt.
Antwoord: In 2007 heeft de raad ingestemd met een ecologische structuur nabij de rotonde
aan de Luikerweg. De provincie koopt verder geen EHS gronden meer. Hoewel dit voor
deze locatie toch al niet aan de orde was. Het gebied past in het BP Lage Heide en het
gebied is als zodanig ingericht. Enkele benodigde gebieden in de omgeving zijn geen
eigendom van gemeente en verwerven is geen haalbare optie.
In verband met de gewenste voortgang van het project Nieuwbouw Brandweerkazerne en
Nieuwbouw Gemeentewerf lijkt dit geen passende locatie voor verder onderzoek.
4. Aangegeven zal worden wat de meerkosten zijn van duurzaam bouwen, waarbij
tevens de vraag is gesteld of het hier een incidentele afwijking van het huidige
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beleid betreft.
Antwoord: Uw college wil u mondeling hierover berichten
5. Gevraagd wordt naar de financiële consequenties van de tijdelijke huisvesting van
de brandweer in de overgangsfase.
Antwoord: De consequenties voor tijdelijke huisvesting bestaan uit het huren van kantoor
containers voor het operationele personeel c.q. kantoorruimten in de Engelse Drop
Het inrichten van ICT vraagstukken
Het mogelijk verbouwen voor onderdak van de wagens en technisch ruimte die
noodzakelijk is voor het goed benaderen van deze ruimten vanuit de operationele dienst.
Dit wordt indicatief becijferd op € 70.000 excl. btw.
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Aanvullend op het raadsvoorstel van 29 september 2011 inzake ‘Voortgang
ontwikkelingen Brandweer en Gemeentewerf’
Ook zijn de navolgende vragen gesteld
1. Waarom is een locatie onafhankelijk onderzoek nodig terwijl voor de brandweer
er een locatie bekend is?
Antwoord: Het opstellen van een locatie onafhankelijke Programma van Eisen is
bewust gekozen omdat:
• Er zijn dan meer graden van vrijheid voor de ontwerpende architect zodat er
mogelijk een goedkoper ontwerp kan worden opgesteld;
• Door deze aanpak wordt er nu al gewerkt aan het Programma van Eisen en wordt
daarom op procestijd bespaard.
2. Hoe verloopt het proces voor de Nieuwbouw Brandweer en Nieuwbouw
Gemeentewerf en op welke momenten hebben wij als raad inzage?
Antwoord: de processen verlopen volgens onderstaand(e) overzicht(en).
Planning schetsontwerp Nieuwbouw Brandweerkazerne
Fase
Huidige fase = initiatieffase
Afronden initiatieffase met raadsvoorstel
Start definitiefase
PvE gedetailleerd opstellen
PvE op hoofdlijnen
Massastudie + ontwikkelpotentie
Architecten selectie starten
Keuze schetsontwerp
Architecten honorarium en bouwkosten
Opstellen VO en DO en procedure BP (Bp. loopt al)
Afronden definitiefase
Start realisatiefase
Aannemer aanbesteding, tijdelijke bouw, en bouw

Start

Duur in wk

--

--

29-09-2011
29-09-2011
15-10- 2011
dec. 2011
feb. 2011
mrt. 2012
mrt. 2012

6 weken
6 weken
4 weken
8 weken
4 weken
4 weken
+/- 12 mnd.
eind 2012
begin 2013
1,8 jr

1ste kw 2013

Hieronder de toelichting waarvoor het krediet van € 80.000 nodig is:
• het opstellen van een gedetailleerd Programma van Eisen en een programma van eisen
op hoofdlijnen waarmee het college de raad kan informeren over de van belang zijnde
aspecten voor het ontwerp van beoogde nieuwbouw Brandweerkazerne;
• het procedureel opstarten van architectenselectie Brandweerkazerne;
• de kosten voor projectbegeleiding tijdens de looptijd van dit proces tot start
realisatiefase
• de ambtelijke kosten tot start realisatie;
• advieskosten tot start realisatie.
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Raadsvoorstel
29-09-2011
nov. 2011
jan. 2012
mrt. 2012
apr.2012
dec. 2012

Planning schetsontwerp Nieuwbouw Gemeentewerf.
Fase
Huidige fase = initiatieffase
Afronden initiatieffase met raadsvoorstel
Start definitiefase
PvE opstellen
PvE op hoofdlijnen
Opstellen locatie onderzoek
Keuze van de gewenste locatie
Architecten selectie starten
Schetsontwerp opstellen
Besluit raad architecten honorarium en bouwkosten
Opstellen VO en DO en procedure BP (Bp. loopt al)
Afronden definitiefase t.k.n. de raad
Start realisatiefase
Aannemer aanbesteding en bouw

Start

Duur in wk

--

--

29-09-2011
29-09-2011
29-09-2011
okt. 2011
1ste kw 2012
mei. 2012
mei. 2012
apr. 2012

6 weken
6 weken
4 weken
8 weken
8 weken
4 weken
6 weken
+/-12 mnd.
eind 2012
begin 2013
1,5 jr

1ste kw 2013

Hieronder de toelichting waarvoor het krediet van € 50.000 nodig is:
• het opstellen van een aanvullend onderzoek naar mogelijke locaties binnen de gemeente
Valkenswaard;
• het opstellen van een raadsvoorstel welke locatie het beste is, inclusief de afweging van
mogelijke toekomstige ontwikkelmogelijkheden op de voormalige locatie van de
Gemeentewerf. Dit procesonderdeel is opgenomen bij de nieuwbouw Brandweer;
• het opstellen van een gedetailleerd Programma van Eisen en een programma van eisen
op hoofdlijnen waarmee het college de raad kan informeren over de van belang zijnde
aspecten voor het ontwerp van beoogde nieuwbouw Gemeentewerf;
• het procedureel opstarten van architectenselectie;
• de kosten voor projectbegeleiding tijdens de looptijd van dit proces tot start
realisatiefase
• de ambtelijke kosten tot start realisatie;
• advieskosten tot start realisatie;
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Raadsvoorstel
29-09-2011
nov. 2011
nov. 2011
juni 2012
juni 2012
dec. 2012

