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Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Inleiding en feiten
Namens cliënte, de vennootschap onder firma Pe.Jo. de Graauw v.o.f., gevestigd aan de 
Habraken 1212 te (5507 TB) Veldhoven, dien ik hierbij tijdig zienswijzen bij u in over het 
ontwerpbestemmingsplan “Habraken 2016”, hierna te noemen “het ontwerpbestemmings
plan”. Het ontwerpbestemmingsplan ligt namelijk t/m 24 maart a.s. ter inzage.

Momenteel voert cliënte overleg met de gemeente Veldhoven omtrent de 
(opleverings)gebreken, die naderhand zijn geconstateerd aan haar gasvulstation, inclusief 
bijbehoren op het perceel Habraken 1212 te Veldhoven, daar dit gasvulstation inclusief 
bijbehoren in opdracht van uw gemeente is gerealiseerd. De heren Bergmeester en Loos 
van uw gemeente zijn bij dit overleg betrokken.

Er liggen nu twee varianten voor, waaruit cliënte kan kiezen, om zodoende eventueel tot een 
minnelijke oplossing te komen met uw gemeente, inzake de hiervoor genoemde 
(opleverings)problematiek. Momenteel vindt met cliënte en haar adviseur, de heer Clemens 
van Amitec BV, intern beraad plaats of cliënte een keuze kan en/of wil maken tussen één 
van beide varianten om te komen tot een minnelijke oplossing, of dat zij én uw gemeente 
uiteindelijk toch ervoor kiezen om een gerechtelijk traject hiervoor in gang te zetten.

's-Hertogenbosch
Meerendonkweg 21 

Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch 
Telefoon 088 - 90 80 800 

Telefax 088 - 90 80 600 
www vil.nl

Stichting Derdengelden 
Van lersel Luchtman 

IBAN NL61 ABNA0426510984 
BIC ABNANL2A

"Van lersel Luchlman Advocaten” is de handelsnaam van Van lersel 

Luchlman N,V., ingeschreven in hel Handelsregister onder nummer 

20131818, Op de dienstverlening door Van lersel Luchtman N.V. zijn 

algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder andere een beperking 

van de aansprakelijkheid is opgenomen, De algemene voorwaarden 

kunnen op de website worden gwaadpleegd.

“Van lersel Luchlman Advocaten” is a trade name used by Van lersel 

Luchtman N.V., registered at 1he Chamber of Commerce no. 20131818, 

General terms and condi I ions apply to all services rendered by Van lersel 

Luchtman N,V. These general conditions include a limitalion of liability 

clause. They can be consulled at our website



Mocht cliënte echter uiteindelijk toch een keus maken voor één van de beide varianten om 
tot een minnelijke oplossing met uw gemeente te komen, dan zal dit nog door u kunnen 
worden meegenomen in deze procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan “Habraken 
2016”. Bij deze beide varianten is namelijk een aanpassing van het thans geldende 
bestemmingsplan “Habraken 2006” én het thans geldende projectbesluit “Habraken 1212” uit 
2011 noodzakelijk.

Mochten cliënten uiteindelijk echter niet met uw gemeente tot een minnelijke oplossing 
komen, en alsdan dus een gerechtelijk traject zal worden ingezet, dan is het voor cliënte 
eveneens noodzakelijk om bij u zienswijzen in te brengen over het ontwerpbestemmings- 
plan, zodat u hiermee rekening kunt houden bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
“Habraken 2016”.

Cliënte heeft namelijk momenteel een wezenlijk tekort aan opslagruimte, hetgeen er ook 
mee te maken heeft dat zij aan de daarvoor geldende regelgeving dient te voldoen, aan 
welke regelgeving cliënte momenteel niet voldoet c.q. niet kan voldoen, als gevolg van de 
hiervoor genoemde (opleverings)gebreken, welke opleveringsgebreken door of namens uw 
gemeente zijn veroorzaakt, hetgeen uw gemeente overigens ook heeft erkend. Dit alles is 
bekend bij genoemde heren Berg meester en Loos van uw gemeente. Als cliënte uiteindelijk 
aan de daarvoor geldende regelgeving zal (moeten) voldoen, dan zal dit tekort aan 
opslagruimte voor cliënte alleen nog maar groter worden.

Vandaar dat ik namens cliënte bij u de navolgende zienswijzen naar voren breng.

2. De zienswijzen
2.1 Indien cliënte toch een keus maakt uit één van de beide hiervoor genoemde 
varianten, om tot een minnelijke oplossing met uw gemeente te komen, dan zal 
daartoe een aanpassing van het thans geldende planologische kader voor het perceel 
van cliënte op Habraken 1212 noodzakelijk zijn.

Alsdan dient namelijk het thans geldende bestemmingsplan “Habraken 2006” én het 
projectbesluit “Habraken 1212” uit 2011 te worden aangepast.

Namens cliënte verzoek ik u dan ook hiermee rekening te houden bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan “Habraken 2016”.

Vanzelfsprekend zal cliënte én, naar ik aanneem, zal ook uw gemeente, bij het bereiken van 
een eventuele minnelijke oplossing er alles aan doen om de benodigde 
omgevingsvergunningaanvraag in te (laten) dienen bij het bevoegd gezag vóór de 
vaststelling van het bestemmingsplan “Habraken 2016”, zodat u, aan de hand daarvan, 
daarover een zorgvuldige en/of afgewogen beslissing kunt nemen.

Los van het feit of cliënte met uw gemeente tot een dergelijke minnelijke oplossing komt, 
heeft cliënte voor het overige nog de navolgende zienswijzen over het 
ontwerpbestemmingsplan.
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2.2 Daarnaast verzoekt cliënte u om aanpassing van de planregel in artikel 3.1.2, onder 
i van het ontwerpbestemmingsplan bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
“Habraken 2016”.

In deze planregel van het ontwerpbestemmingsplan, waarin een nadere detaillering van de
bestemmingsomschrijving wordt gegeven, staat namelijk verme|^ tor niaateo wan Ho

igsie ou rrr oesiaan. inaiëh nei oesiaanae vioeropperviaK reeas groier is aan 50 m2, dan
g de betreffende detailhandel op dit bestaande vloeroppervlak worden uitgeoefend. ”

. Cliënte verzoekt u verder om op haar perceel aan de Habraken 1212 een 
jwhoogte voor bedrijfsgebouwen van 16 meter in plaats van 12 meter bij recht toe 
staan bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Habraken 2016”.

de planregel in artikel 3.2.1, onder d van - én de verbeelding, behorende bij het 
werpbestemmingsplan, blijkt dat op het perceel van cliënte aan de Habraken 1212 een 
iwhoogte voor bedrijfsgebouwen van maximaal 12 meter hoog bij recht is toegestaan. Met 
■echt bedoel ik: zonder dat hiervoor een afwijking van het bestemmingsplan is vereist.

plaats daarvan verzoekt cliënte u om bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
ibraken 2016” hiervoor een bouwhoogte van maximaal 16 meter hoog toe te staan. Een
nolîil/'ćâ nĵí»vimc»lû bni Hft/hAnntû v/oŗ* *1 P* matûr s/AAr hûHriifenûí,,w,M 'w* ^ ‘■t ‘wí‘ wmiì mv

ìduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein-detailhandel in vloeibare en gasvormige 
ndstoffen”, de betreffende detailhandel en vloeroppervlak ten hoogste 50 m2 mag 
;laan.”

bestaande vulplaats en winkel van cliënte op het perceel Habraken 1212 beslaat echter 
sen groter vloeroppervlak dan 50 m2.

let hierop verzoek ik u deze planregel als volgt aan te passen bij de vaststelling van het 
îmmingsplan “Habraken 2016” en ik citeer cursief tussen aanhalingstekens:

-plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein-detailhandel in vloeibare 
gasvormige brandstoffen’’ mag de betreffende detailhandel een vloeroppervlak van ten
------m „o i- n idÁirrtchc «an 'ru'ri'istcr Vovji cAïwn ijioģxiûOUWen WOľdt namelijk OOk bij

recht toegestaan op het direct aangrenzende perceel van cliënte, terwijl over dit direct 
aangrenzende perceel ook veiligheidscontouren lopen, zo blijkt uit (de verbeelding daarvan) 
bij het ontwerpbestemmingsplan.

2.4 Voor cliënte is onduidelijk of het bebouwingspercentage van minimaal 50oZo en 
maximaal 80oZo in artikel 3.2.1, onder g van het ontwerpbestemmingsplan geldt per 
bouwperceel of per bouwvlak. Cliënte verzoekt u dit te verduidelijken bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan “Habraken 2016”, aldus dat deze beide 
percentages gelden per bouwperceel.



Reden voor dit verzoek van cliënte is namelijk dat, wanneer deze beíde 
bebouwingspercentages per bouwvlak gelden, de bebouwingsmogelijkheden op het 
bouwperceel van cliënte aan de Habraken 1212 worden beïnvloed door realisering van 
bebouwing op de direct aangrenzende bouwpercelen.

Uit de verbeelding, behorende bij het ontwerpbestemmingsplan, blijkt namelijk dat binnen het 
bouwvlak niet alleen het (bouw)perceel van cliënte aan de Habraken 1212 ligt, maar ook de 
daaraan grenzende (bouw)percelen binnen dit bouwvlak liggen.

2.5 Daarnaast verzoekt cliënte u ook om aanpassing van de in artikel 3.2.1, onder o 
van het ontwerpbestemmingsplan bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
“Habraken 2016”.

In deze planregel, zijnde een bouwregel, staat namelijk vermeld dat per bouwperceel 
maximaal één inrit is toegestaan, waarbij de breedte van deze inrit niet meer mag bedragen 
dan 8 meter.

Op het desbetreffende perceel van cliënte op Habraken 1212 zijn echter al twee bestaande 
inritten aanwezig, die zijn aangelegd door of namens uw gemeente.

Gelet hierop verzoek ik u ook deze planregel als volgt aan te passen bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan “Habraken 2016” en ik citeer opnieuw cursief tussen aanhalingstekens:

“per bouwperceel is maximaal één inrit toegestaan, waarbij de breedte van deze inrit niet 
meer mag bedragen dan 8 meter. Indien op een bouwperceel reeds twee bestaande inritten 
aanwezig zijn, dan zijn deze twee bestaande inritten toegestaan. ”

Weliswaar staat in artikel 3.3.6 van het ontwerpbestemmingsplan een binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor de realisering van twee inritten, maar dit vormt voor 
cliënte slechts een indirecte mogelijkheid, waarbij hij afhankelijk is van planologische 
medewerking van het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente, terwijl 
met de door mij hiervoor genoemde én voorgestelde planregel cliënte een directe 
mogelijkheid heeft voor de bestaande twee inritten.

Cliënte acht deze directe mogelijkheid ook wel zo redelijk, daar deze beide inritten op haar 
perceel zijn aangelegd door of namens uw gemeente.

2.6 Voorts verzoekt cliënte u ook om aanpassing van de planregel in artikel 3.4.1, 
onder b en c van het ontwerpbestemmingsplan en/of om (ruimere) binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheden hiervoor op te nemen bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan “Habraken 2016”.

In artikel 3.4.1 van het ontwerpbestemmingsplan gaat het om specifieke gebruiksregels voor 
de buitenopslag. Op het onderhavige perceel van cliënte op Habraken 1212 vindt 
buitenopslag plaats.
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Voor zover hier van belang wordt in artikel 3.4.1, onder b van het ontwerpbestemmingsplan 
geen buitenopslag toegestaan binnen 3 meter van de zijdelingse perceelgrens. Hiervoor is 
geen binnenplanse afwijkingsmogelįjkheid in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

In artikel 3.4.1, onder c van het ontwerpbestemmingsplan wordt een stapelhoogte van 
maximaal 3 meter toegestaan. Hiervoor is wel een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid 
opgenomen in artikel 3.5.4 van het ontwerpbestemmingsplan.

Bij de hiervoor genoemde twee varianten, in het kader van een eventuele minnelijke 
oplossing, zal naar verwachting sprake zijn van buitenopslag tegen - of in de zijdelingse 
perceelgrens.

Gelet hierop verzoek ik u namens cliënte artikel 3.4.1, onder b van het
ontwerpbestemmingsplan te schrappen bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
“Habraken 2016”. Mocht u niet aan dit verzoek van cliënte tegemoet willen komen, dan 
verzoek ik u in ieder geval wel een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op te nemen voor 
het toestaan van buitenopslag tot in de zijdelingse perceelgrens bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan “Habraken 2016”.

Wat betreft de maximale stapelhoogte is van belang dat cliënte, zeker wanneer zij zal 
(moeten) voldoen aan de daarvoor geldende regelgeving, maar ook los daarvan, een 
minimale opslaghoogte nodig heeft van 5 meter.

Een dergelijke minimale opslaghoogte acht zij qua ruimtelijke uitstraling geen probleem, 
omdat uit artikel 3.2.1, onder d van - én de verbeelding, behorende bij het
ontwerpbestemmingsplan, blijkt dat op het perceel van cliënte aan de Habraken 1212 bij 
recht bedrijfsgebouwen met een maximale bouwhoogte van 12 meter hoog zijn toegestaan.

Daarnaast blijkt uit de tabel in artikel 3.2.2 van het ontwerpbestemmingsplan dat ook 
terreinafscheidingen en overige afschermingen in of achter de voorgevellijn ter plaatse van 
de aanduiding “risicovolle inrichting” tot maximaal 4 meter hoog bij recht worden toegestaan 
op het perceel van cliënte aan de Habraken 1212.

Gelet hierop verzoek ik u namens cliënte om artikel 3.4.1, onder c van het
ontwerpbestemmingsplan als volgt aan te passen bij de vaststelling van het
bestemmingsplan “Habraken 2016” en ik citeer opnieuw cursief tussen aanhalingstekens:

“de stapelhoogte maximaal 5 meter mag bedragen.”

Daarnaast verzoek ik u de huidige binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in artikel 3.5.4 van 
het ontwerpbestemmingsplan in zoverre aan te passen (lees: te verruimen) bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan “Habraken 2016”, opdat daarin een stapelhoogte van maximaal 
8 meter wordt toegestaan in plaats van maximaal 6 meter.

Een dergelijke stapelhoogte van maximaal 8 meter hoog acht ik ruimtelijk ook geen 
probleem, zulks gelet op het voorgaande.
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2.7 In de planregel in artikel 3.4.2, onder a van het ontwerpbestemmingsplan is een 
uitzondering opgenomen voor (risicovolle) inrichtingen, als bedoeld in artikel 3.1.1, 
onder d, terwijl volgens mij in plaats daarvan artikel 3.1.1, onder f vermeld had moeten 
staan.

In artikel 3.1.1, onder d van het ontwerpbestemmingsplan gaat het namelijk om een 
planregel voor internethandel, terwijl het in artikel 3.1.1, onder f van het 
ontwerpbestemmingsplan gaat om een risicovolle inrichting, te weten een detailhandel in 
vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Gelet hierop verzoek ik u bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Habraken 2016” 
artikel 3.4.2, onder a van het ontwerpbestemmingsplan als volgt aan te passen en ik citeer 
wederom tussen aanhalingstekens:

“risicovolle inrichtingen met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in artikel 3.1.1 onder f;

2.8 Tenslotte is in artikel 12.3.4, onder a van het ontwerpbestemmingsplan een 
omgevingsvergunningplicht opgenomen voor de daarin genoemde werkzaamheden, te 
weten het beplanten van bomen, heesters en andere opgaande beplanting én het 
ophogen van gronden. Cliënte verzoekt u bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
“Habraken 2016” een dergelijke omgevingsplicht slechts op te leggen, indien 
dergelijke beplanting en/of opgehoogde gronden hoger reiken dan 16 meter boven het 
maaiveld.

Als op het perceel van cliënte aan de Habraken 1212 namelijk al sowieso bedrijfsgebouwen 
met een maximale bouwhoogte van 12 meter bij recht worden toegestaan in het 
ontwerpbestemmingsplan, waarbij cliënte u overigens verzoekt om hiervoor een maximale 
bouwhoogte van 16 meter bij recht toe te staan in het vast te stellen bestemmingsplan 
“Habraken 2016” (zie zienswijze 2.3), dan ziet cliënte niet in, waarom aan haar een 
omgevingsplicht voor de realisering van de hiervoor genoemde werkzaamheden wordt 
opgelegd, als die beplanting én opgehoogde gronden niet hoger zullen reiken dan 16 meter.

Gelet hierop verzoek ik u een dergelijke omgevingsplicht, als bedoeld in artikel 12.3.4, 
slechts op te leggen, als de daarin genoemde werkzaamheden hoger reiken dan 16 meter.

3. Verzoek
Het is op grond van het voorgaande dat ik namens cliënte u verzoek om met haar 
zienswijzen rekening te houden én deze over te nemen bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan “Habraken 2016”.

Hoogachtąũŭ

mr. C.G.J.M 
Advocaat
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