Verslag raadscommissie
Datum: 4 april 2019
Tijd:
20.00 uur
Plaats: raadszaal
1) Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, dhr. Verhoeven, opent de vergadering.
De agenda wordt conform vastgesteld.
2) Vaststellen van de verslag van de commissievergadering van 14 maart 2019
Dit verslag wordt conform vastgesteld, met in acht name van de volgende wijzigingen:
Ad 3.1 “.. (zie de inspreektest)” wordt “.. (zie de inspreektekst)”
Ad 3.1 “Agenda 21” wordt “Agenda 22”.
3.1 ) Voorstel inzake aanwijzing beschermd gemeentelijk dorpsgezicht Eksterlaan en
Merellaan
Plv. portefeuillehouder mevr. Theus beantwoordt (samen met ambtelijk medewerker dhr.
Antonis) vragen over dit voorstel.
Er wordt bij de bespreking van dit voorstel wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- herplantplicht. In het BKP (Beeldkwaliteitsplan) voor het gebied is een verplichte
herplantplicht opgenomen. Toegezegd wordt een toelichting op hoe er met deze verplichting
zal worden omgegaan (bijvoorbeeld: of herplant buiten het gebied mogelijk is en zo ja, in
welke gevallen).
N.B.: Ná de commissievergadering is ingekomen het verzoek (van fractie SvV) om in deze
toelichting ook aan te geven of de herplantplicht gepaard gaat met waardebepaling en omtrek
van stammen;
- vragen fractie H&G. Door fractie H&G worden een groot aantal vragen gesteld. Mevr.
Theus benadrukt bij de beantwoording van deze vragen dat het BKP is opgesteld in goed
overleg met een werkgroep met bewoners. Veel zaken uit het BKP zijn door de bewoners zelf
gekozen.
Ook benadrukt ze dat dat het BKP geen beperking oplevert voor het op basis van het
bestemmingsplan toegestane bouwvolume.
De vragen van H&G zullen nog schriftelijk worden beantwoord;
- zonnepanelen. De regeling die hiervoor in het BKP is opgenomen “pakt voor sommige
bewoners nadeliger uit”. De plv. portefeuillehouder benadrukt dat ook de regeling
zonnepanelen in goed overleg met de bewoners tot stand is gekomen.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
3.2) Voorstel inzake ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Plv. portefeuillehouder mevr. Theus beantwoordt (samen met ambtelijk medewerker dhr. van
Schijndel) vragen over dit voorstel.
Er wordt bij de bespreking van dit voorstel wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- voor Valkenswaard begrote bedrag. In de ontwerp begroting ODZOB staat € 160.000,opgenomen. Dit terwijl er in 2018 € 280.000,- is gerealiseerd (zie beantwoording schriftelijke
vragen fractie H&G). Desgevraagd wordt toegelicht dat het verschil ad € 120.000,-

(grotendeels) te verklaren is uit opdrachten uit projecten. Een nadere toelichting op het
verschil ad € 120.000,- volgt nog;
- intensieve veehouderij Door fractie H&G worden hierover een aantal vragen gesteld. Mevr
Theus geeft aan dat het aantal intensieve veehouderij bedrijven in Valkenswaard relatief
gering is.
De vragen van H&G zullen nog schriftelijk worden beantwoord;
- Regionaal Operationeel Kader (ROK). In de vergadering AB ODZOB heeft Valkenswaard
aangegeven voor variant C te kiezen. Gevraagd wordt een toelichting op deze keuze.
Mevr. Theus licht toe dat de gemeente met de keuze voor C (basis én verzoektaken komen bij
de ODZOB) beter uitvoering kan geven aan de milieutaken. Desgevraagd geeft ze aan dat de
gemeente ook niet toegerust is voor variant A (= alleen de minimaal wettelijk verplichte taken
naar ODZOB);
- vragen inwoners. In het weekend en na werktijd kunnen met hun vragen bij de ODZOB
terecht. Tijdens werktijden kunnen inwoners zich tot de gemeente wenden. Heeft de gemeente
voldoende expertise voor de beantwoording van vragen van inwoners? Deze vraag zal
schriftelijk worden beantwoord;
- concept zienswijze. We vragen in onze zienswijze al jaren op rij naar een efficiëntieslag.
Toch blijven de kosten van de ODZOB (onevenredig) hoog. Wat is er met onze eerdere
zienswijzen op dit punt gedaan? Op dit punt wordt schriftelijk terug gekomen.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
4) Rondvraag
RIB Vergunning Dakar Pre-proloog
Dhr. Kerkhoff geeft aan dat hij de RIB dd. 2 april 2019 met als onderwerp “Vergunning
Dakar Pre-proloog”, graag als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering dd. 18
april a.s. gezet wil hebben.

