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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan Wildwal ong.

Samenvatting

Bijgevoegd bestemmingsplan 'Wildwal ong.' voorziet in een goede, flexibele en actuele 
regeling voor het plangebied. Er worden binnen de bestemming 'Wonen - Vrijstaand' 
twee bouwvlakken toegekend; voor beide vrijstaande woningen één.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00075-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer o_ 
NL.IMRO.0861.BP00075-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze op het bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.'' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan 'Wildwal ong.'.

Inleiding

Aan het einde van de straat Wildwal is een onbebouwd perceel met een 
woonbestemming gelegen. Het maakt onderdeel uit van de tuin van de woning aan 
Meerhovendreef 1. De toekomstige eigenaren van het plangebied zijn voornemens om 
er twee vrijstaande woningen te gaan bouwen. Deze twee op te richten woningen 
zorgen voor een afronding van de straat Wildwal en zijn passend in het straatbeeld dat 
gekenmerkt wordt door vrijstaande woningen. Het nieuwe bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.' maakt deze bestemmingswijziging mogelijk en voorziet in een goede, flexibele 
en actuele regeling voor het plangebied. Er worden binnen de bestemming 'Wonen - 
Vrijstaand' twee bouwvlakken toegekend; voor beide vrijstaande woningen één 
bouwvlak.

Eind 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze 
termijn is één zienswijze ingediend.
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Relevante (wettelijke) beleidskaders

» Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan 
» Artikel 6.12, lid 1 Wro: vaststellen exploitatieplan

Beoogd effect

De realisatie van twee woningen mogelijk maken door een planologisch en juridisch 
goede en actuele situatie aan het einde van de straat Wildwal te creëren.

Argumenten

1.1 en 2.1. De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing en verbetering van het 
bestemmingsplan 'Wildwal ong.'

Uw gemeenteraad is bevoegd een bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te 
stellen. Ook is uw gemeenteraad bevoegd te oordelen over de ingediende zienswijzen. 
Tegen het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' is één zienswijze ingediend.

De eigenaar van de woning aan Wildwal 14, nabij de planlocatie, heeft twijfels over 
het mogelijke gebruik van de woningen voor bijvoorbeeld moeilijk opvoedbare 
jongeren en een samenhangend ander gebruik van de groen- en speelvoorziening (het 
'kind-lint') in de wijk. Ook is hij het niet eens met het feit dat de twee woningen haaks 
op de reeds aanwezige woningen gebouwd worden en bij de bouw mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van rode bakstenen en zwarte pannen. Dit past volgens de reclamant 
niet in het straatbeeld en zou niet passen in het door de gemeente gehanteerde beleid 
ten tijde van de aanleg van de wijk. Bovendien is de reclamant het niet eens met het 
voornemen om bij het aanleggen van twee inritten de groenvoorziening aan het einde 
van de straat te doorsnijden. Hij is niet gerust op de breedte van deze inritten.
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Voor de bestemmingsregels van de op te richten woningen zijn dezelfde 
uitgangspunten als de al aanwezige woningen aan de Wildwal gehanteerd. De 
begrippen 'vrijstaande woning' en 'huishouden' komen overeen met 
bestemmingsregels van de al aanwezige woningen aan de Wildwal. De twee nieuwe 
woningen kunnen (net als andere woningen in de straat) gebruikt worden voor de 
huisvesting van moeilijk opvoedbare jongeren mits zij een huishouden vormen. De 
regels ten aanzien van het gebruik en de mogelijkheden voor aan-huis-verbonden- 
bedrijven en -beroepen komen overeen met andere woonbestemmingen in recent 
vastgestelde bestemmingsplannen.

De met het bestemmingplan mogelijk te maken woningen vormen door de haakse 
ligging op de andere woningen aan de Wildwal een bijzondere beëindiging van de 
straat. Om deze bijzondere beëindiging te accentueren zou het tot de mogelijkheden 
moeten behoren om deze woningen ook qua kleurstelling een ander uiterlijk mee te 
geven. Het eventueel accentueren van de bijzondere ligging, door het gebruik maken 
van een andere kleurstelling, is een keuze aan de initiatiefnemers.

De aan te leggen inritten liggen buiten het bestemmingsplan maar doorsnijden 
inderdaad de groenvoorziening aan het einde van de straat. Deze groenvoorziening is 
momenteel niet als 'Groen' maar als 'Verkeer' bestemd en valt niet aan te merken als 
hoogwaardig groen. In de straat Wildwal zijn de inritten van meerdere woningen al 
direct naast elkaar gelegen. Deze inritten hebben samen vaak een breedte van 6 
meter. De inritten van de twee op te richten woningen zullen tezamen ook een 
breedte van 6 meter hebben. Dit is nodig vanuit verkeerskundig oogpunt. Omdat de 
groenvoorziening aan het einde van de straat een breedte van ca. 12 meter heeft, 
blijft na de doorsnijding nog de helft over. Er kan geconcludeerd worden dat er met de 
doorsnijding geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat plaatsvindt. 
De beoordeling van de breedte van de inritten zal formeel plaatsvinden tijdens de 
aanvraag omgevingsvergunning.

De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.'. Voor de volledige ingediende zienswijze en het antwoord hierop wordt verwezen 
naar de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Wildwal ong.' (december 2016)'

1.1 en 2.1 Enkele ambtshalve aanpassingen hebben het plan op details verbeterd.
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast aan de nieuwste modelregels van 
de gemeente Veldhoven. De aanpassingen betreffen onder andere de regels rondom 
aan-huis-verbonden-bedrijven en -beroepen en de afwijking van gebruiksregels ten 
behoeve van Mantelzorg.

3.1. Geen exploitatieplan vaststellen
Met de initiatiefnemers zijn overeenkomsten gesloten, op basis waarvan het verhaal 
van kosten van de bestemmingsplannen is verzekerd. Conform het gestelde in artikel 
6.12, lid 2 Wro hoeft er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

4.1 De provincie verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 
bestemmingsplan
De provincie heeft geen zienswijze op het plan ingediend en kan daarom worden 
gevraagd in te stemmen met een versnelde publicatie van het bestemmingsplan.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een juridische procedure kan leiden tot vertraging van de uitvoering van het plan
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Door belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State. Dit kan leiden tot vertraging in de procedure. Initiatiefnemers 
zijn hiervan op de hoogte.

Financiën

De door de gemeente te maken kosten worden verhaald op de initiatiefnemer van het 
plan. Hiervoor is een anterieure exploitatieovereenkomst d.d. 28 april 2016 getekend

Eventuele toegekende planschade wordt via de daarvoor vastgestelde procedure 
(procedureverordening tegemoetkoming planschade) behandeld en dus los van de 
exploitatiebijdrage verhaald. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een getekende 
Planschadeverhaalsovereenkomst d.d. 28 april 2016.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk 
voorgeschreven, wijze bekend gemaakt in de Staatscourant, het Veldhovens 
Weekblad, en beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De indiener van de zienswijze wordt schriftelijk 
geïnformeerd zodra de stukken naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Uitvoering | planning

De planning is dat het bestemmingsplan door uw gemeenteraad op 21 februari 2017 
wordt vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' zal direct na vaststelling naar 
de provincie worden toegestuurd. Verzocht wordt aan de provincie om zo spoedig 
mogelijk op het plan te reageren. Hierna wordt het plan ter visie gelegd.

Bijlagen

» Ontwerpbestemmingsplan 'Wildwal ong.';
» Concept Raadsbesluit;
» Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 

bestemmingsplannen 'Wildwal ong.'.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken te 
wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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