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Raadsavond 16 en 17 maart 2021 - Besluitvorming Veldhoven
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;

Onderdeel: Agendapunten

AP Korte omschrijving agendapunt POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college 
B&W

1. Opening Om 19.30 uur.

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Trekking stemmingsnummer Nummer 4 dhr. Bolsius (CDA).

4. Informatieronde
4.1 Vragenhalfuur 1. Vraag van mevr. Van Hulst (Senioren 

Veldhoven) over verkiezingsborden. Waarom 
staat er maar een bord per locatie?

Burgemeester Delhez zegt dat Veldhoven 
voldoet aan de norm voor een voldoende 
aantal verkiezingsborden. In de APV staat dat 
politieke partijen zelf de posters plakken en 
daarbij geldt; vol = vol. Er worden geen 
borden bijgeplaatst. Het idee van het plaatsen 
van digiborden bij volgende verkiezingen zal 
in het presidium worden besproken.

2. Vraag van mevr. Van Galen (GBV) over de 
stand van zaken van een pilot van twee wijk 
GGD-ers en het aantal verwarde personen.

Burgemeester Delhez zegt dat er een 
evaluatierapport is over deze pilot. Het 
rapport zal ter informatie worden aangeboden 
aan de raad. Wellicht kan hierover een 
beeldvormende bijeenkomst o.i.d. aan 
worden gewijd. In 2020 waren er 296 
verwarde personen. Dat is een toename t.o.v. 
voorgaande járen.



3. Vraag van dhr. Van der Velden (GBV) over 
belastingaanslagen voor ondernemers in het 
Citycentrum m.b.t. de Bedrijveninvesterings- 
zone in het kader van corona.

Wethouder De Kort zegt dat de 
belastingaanslagen voor de ondernemers in 
het Citycentrum en de Kromstraat zijn 
opgeschort, maar niet kwijtgescholden.

4. Vraag van dhr. Prinsen (Lokaal Liberaal) over 
het leerlingenvervoer.

Wethouder De Kort deelt mee dat er in 
september bestuurlijk overleg is geweest met 
de vervoerder. Er zijn in 2020 147 gegronde 
klachten ingediend over het vervoer. Dat is 
een stuk minder dan in het verleden. Een 
extern bureau begeleidt het contractbeheer 
en doet goed werk.

5. Vraag van dhr. Peters (VSA) over de 
actualisatie van de Woonvisie.

Wethouder Van de Looij zegt dat er van 
tevoren een woonbehoefte-onderzoek voor 
senioren komt en er aandacht is voor 
vernieuwende woon-zorgconcepten? De raad 
zal op de geëigende momenten worden 
geïnformeerd over een plan voor de locatie 
Djept.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

Er zijn geen mededelingen.

5. Artikel 42 vragen Er zijn geen beantwoorde Art.42 vragen

6. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.

7. HAMERSTUKKEN
7.1 Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging 

de Run Veldhoven'
AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen.

8. BESPREEKSTUKKEN
8.1 Rekenkamercommissie Rapportage 

'Handhaving en toezicht - Openbare orde en 
veiligheid'

MD Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.
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8.2 Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan'

AvdO Amendement BPV, VSA, Senioren Veldhoven en 
Lokaal Liberaal:
Het amendement wordt verworpen met 9 
stemmen voor en 18 stemmen tegen.

Amendement D66:
Het amendement wordt verworpen met 4 
stemmen voor en 23 stemmen tegen.

Het raadsbesluit wordt met 16 stemmen voor,
11 tegen aangenomen.

Motie D66:
De motie wordt verworpen met 2 stemmen 
voor en 25 stemmen tegen.

Over de amendementen, het raadsbesluit en 
de motie vindt hoofdelijke stemming plaats.

SCHORSING Om 00.10 uur is de vergadering geschorst tot 
woensdag 17 maart 19.30 uur.

8.3 Vaststellen bestemmingsplan 'De Run 4200, 
snelfiets route'

AvdO Het raadsbesluit wordt met 18 stemmen voor 
(VVD, GBV, PvdA, CDA en D66) en 9 stemmen 
tegen (VSA, BPV, Senioren Veldhoven en Lokaal 
Liberaal) aangenomen.

Over het raadsbesluit vindt hoofdelijke 
stemming plaats.

8.4 Subsidieverordening Investeringen
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties 
SGE

DdK Het onderwerp is van de agenda gehaald. Wegens een fout in het voorstel, komt er in 
juni een nieuw raadsvoorstel.

8.5 Motie vreemd aan de agenda
GBV inzake Participatieraad Ruimtelijke 
ontwikkelingen en projecten

De motie wordt door de GBV-fractie
aangehouden.

9 Sluiting De vergadering wordt gesloten op woensdag 17 
maart om 21.07 uur.
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Veldhoven
VRAGEN T.B.V. VRAGENHALFUUR
Besluitvormende raadsvergadering d.d. 16 maart 2021

Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO
1 Jolanda van 

Hulst
Senioren
Veldhoven

Waarom wordt het democratisch proces hier in de gemeente Veldhoven gefrustreerd, doordat 
er per plek maar één bord staat waar verkiezingsposters op geplakt mogen worden.
Dat er veel nieuwe partijen mee zouden doen was allang bekend en daarop had de gemeente 
kunnen anticiperen.

1. Waarom staat er per plek maar één bord voor de verkiezingsposters en niet meerderen?
2. Ten tweede waarom is er niet op tijd hierop geanticipeerd?

Als advies voor de volgende verkiezingen, welke dat ook mogen zijn: digiborden.

MD

2 Ta vita van
Galen

GBV Ik zou graag de volgende vraag aan de wethouder willen stellen:

Het is alweer enige tijd geleden dat we bijgepraat zijn over onze twee wijk GGD-ers.
1. Kunt u ons een korte update geven?
2. Hoe gaat deze pilot?
3. Hoe gaat het met het aantal verwarde personen in Veldhoven?

MvD

3 Eric van Doren GBV In het kader van Corona:

1. Hoe wordt omgegaan met de belastingaanslagen m.b.t. de Bedrijveninvesteringszone 
voor het Citycentrum Veldhoven in deze moeilijke financiële periode voor de 
detailhandel?

2. Heeft hierover overleg plaatsgevonden met betrokkenen?

DdK

4 Maarten
Prinsen

Lokaal
Liberaal

Naar aanleiding van het artikel in het Eindhovens Dagblad van vandaag 12 maart over de nog 
steeds lopende kwestie leerlingenvervoer heeft Lokaal Liberaal de volgende vragen aan de 
verantwoordelijke wethouder.

1. Is er sinds Lokaal Liberaal in 2019 het leerlingenvervoer in de raad geagendeerd heeft 
en hierover uitgebreid is gesproken, nog met van Gerwen op bestuurlijk niveau 
gesproken?

DdK



2. Zijn er sindsdien nog klachten bij de gemeente ontvangen van ouders over het 
leerlingenvervoer?

3. En zo ja, hoeveel klachten betreft het?
4. Wat is het resultaat van het destijds voor C 48000,- door de gemeente ingehuurde 

begeleidende buro in relatie tot het leerlingenvervoer?

5 Wim Peters VSA Tijdens de beeldvormende vergadering van 9 maart werd gezegd dat de Woonvisie dit jaar zal 
worden geactualiseerd.
Hoog tijd wat ons betreft, gezien de urgentie voor allerlei groepen in Veldhoven en de regio. 
Veldhoven zal ook haar "steentje moeten bijdragen". Prima wat VSA betreft.

Wij hebben daarom de volgende vragen:
De woningmarkt stagneert ook voor starters en doorstromers/gezinnen omdat senioren niet 
(kunnen) doorstromen. Dus doorstroming is noodzaak en een oplossing.

1. Komt er van te voren een woonbehoefte-onderzoek voor senioren?
2. Graag hierin aandacht voor vernieuwende woon-zorgconcepten? Meer 

levensloopbestendige seniorenwoningen?

3. Over Djept zijn wij als raad op 19 Jan. bijgepraat. Bent U het met VSA eens dat dat een 
uitstekende lokatie kan zijn om een behoorlijk aantal levensloopbestendige 
seniorenwoningen te bouwen? Dicht bij voorzieningen, CC en openbaar vervoer.
Bent U bereid dit serieus mee te nemen en de raad hier tijdig over bij te praten?
(Dus voordat voor partners "de uitgangspunten geldend zijn").

HvdL
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.........................

Datum besluitraad 16 maart 2021 Datum oordeelraad 23 februari 2021
Agendapunt Datum B en W 2 februari 2021
Volgnummer 20.015 1 20bs00148 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.1
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging de Run 
Veldhoven’

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMR0.0861.BP00131-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BGT en is opgeslagen 
onder nummer o-NL.IMR0.0861.BP00131-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de aanpassingen op het 
bestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' zoals verwoord in de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van beantwoording 
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run' (maart 2021)'' vast te 
stellen.

Inleiding

Om ervoor te zorgen dat de steden in het beheersgebied van Waterschap De Dommel 
droge voeten houden in geval van uitzonderlijke regenval, is het inrichten van 
gestuurde waterbergingsgebieden noodzakelijk.

Gestuurde waterberging
Het waterschap spreekt van een gestuurde waterberging als in een extreme situatie een gebied 
doelbewust (extra) onder water wordt gezet. Het gebied is ervoor ingericht, er zijn vooraf 
maatregelen getroffen en er is menselijk ingrijpen voor nodig. Ernstige wateroverlast of 
overstroming binnen de bebouwde kom verder stroomafwaarts wordt op die manier voorkomen. 
Zo'n situatie komt niet vaak voor. In die noodgevallen moet het water van beken en riviertjes 
de ruimte krijgen in gebieden, die daarvoor door het waterschap geschikt gemaakt zijn. Een 
dergelijk gebied wordt een waterbergingsgebied genoemd.

Eén van deze waterbergingsgebieden is het waterbergingsgebied bij de Run. Deze 
waterberging heeft met name tot doel om wateroverlast in stroomafwaarts gelegen 
gebieden binnen de kom van onder andere Eindhoven en Sint-Oedenrode te 
verminderen. Het Waterschap is voornemens bij de natte natuurparel Grootgoor dit 
waterbergingsgebied aan te leggen. Tegelijkertijd krijgt de beek de ruimte om te 
kronkelen en worden de gronden langs de nieuwe beek ingericht als natuur.

Het waterbergingsgebied is gelegen ten westen van de toekomstige N69 en ter hoogte 
van de Turfweg/Gagelgoorsedijk. Het waterbergingsgebied komt te liggen in de 
gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven. In onderstaand overzichtskaartje is de 
ligging in de drie gemeenten aangeduid:



♦♦♦4

»te Berge Ijk

Gemeente Eersel

Om het gestuurde waterbergingsgebied en beekherstel te realiseren, is een 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Voor de gemeenten 
Eersel en Bergeijk is ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage 
gelegd.

Er zijn drie zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run 
Veldhoven' ingediend. De planvorming is nu zover dat het bestemmingsplan door uw 
raad kan worden vastgesteld.

Beoogd effect

De bewoners in de steden in de regio Eidhoven beschermen tegen hoogwater.

Argumenten

1.1. De waterberging vermindert wateroverlast bij hevige regenvat in de 
stroomafwaarts gelegen gebieden
Voor het waterbergingsgebied De Run is een projectplan in het kader van de Waterwet 
opgesteld. Een van de doelstellingen is het voorkomen en waar nodig beperken van 
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Het doel van de aanleg van de 
waterberging bij de Run is gericht op het verminderen van wateroverlast in 
stroomafwaarts gelegen gebieden binnen de bebouwde kom van onder andere 
Eindhoven en Sint-Oedenrode. De effecten van de waterberging op de omgeving 
bepalen de maximale omvang van de waterberging. Om dit projectplan uit te kunnen 
voeren, is het bestemmingsplan in procedure gebracht.

1.2. De bestemmingsplannen voor de waterberging in de gemeenten Eersel en 
Bergeijk worden ook ter vaststelling aan de gemeenteraden voorgelegd
Het ontwerpbestemmingsplan voor het waterbergingsgebied in Veldhoven is vrijwel 
gelijktijdig ter inzage gelegd met de ontwerpbestemmingsplannen voor de gemeenten 
Eersel en Bergeijk. In de gemeente Bergeijk zijn geen zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan ingediend. Tegen het ontwerpbestemmingsplan van de 
gemeente Eersel is door dezelfde reclamant (reclamant 1, zie nota van zienswijzen) 
een zienswijze ingediend, enkel is deze te laat ingediend. De bestemmingsplannen 
worden ook aan de gemeenteraden in deze gemeenten ter vaststelling voorgelegd.
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2.1. Zienswijzen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan 
In totaal zijn drie zienswijzen ingediend door:
1. een reclamant met grondeigendommen in de gemeente Eersel;
2. reclamanten woonachtig aan de Turfweg en grondeigenaar van gronden grenzend 
aan het waterbergingsgebied;
3. de eigenaar en beheerder van de nabij het plangebied gelegen PRB-leiding.

De zienswijzen van reclamanten nr. 1 en 2 hebben onder andere betrekking op de 
vrees voor het ontstaan van overlast door de bestemming van de gronden als 
waterbergingsgebied en de schade die hierdoor wordt geleden. De zienswijze van 
reclamant nr. 3 heeft betrekking op de belemmeringenstrook welke nabij het 
plangebied is gelegen.

Enkele (onderdelen van de) zienswijzen zijn aanleiding het bestemmingsplan aan te 
passen. Voor een goed beeld van de zienswijzen en de reacties hierop, wordt 
verwezen naar de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen 
Ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven'.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De kans is aanwezig dat reclamanten beroep indienen bij de Raad van State 
Diegenen die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, 
kunnen ook beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit kan tot 
vertraging van de uitvoering van de plannen leiden.

Financiën

Voor het realiseren van het waterbergingsgebied De Run is een anterieure exploitatie- 
overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het Waterschap. Hierbij zijn de te 
maken kosten voor deze ontwikkeling volledig verhaald op het Waterschap. De 
exploitatiebijdrage komt ten bate van productnummer 280109/39872.

Voor eventuele planschades is geen planschade-overeenkomst met het Waterschap 
aangegaan. In de Waterwet is immers bepaald dat eventuele planschade op grond van 
de herziening van een bestemmingsplan vergoed moet worden door het Waterschap 
en niet door de gemeente.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in 
de Staatscourant, via DROP (het elektronisch gemeenteblad voor officiële 
bekendmakingen) en er wordt een verkorte melding geplaatst in het Veldhovens 
Weekblad. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal via de gemeentelijke website 
en www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar en analoog in te zien op het 
gemeentehuis. De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de besluitvorming.

Uitvoering I planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor zes weken 
ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan er beroep worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend 
door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze 
naar voren te brengen.
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Bijlagen

> Ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' (zie de volgende 
link:
hţţ2ŞiZZwww.ruimţeļiiķepļanneninļZYįewerZYļew?pļamdn^ŅĻ.IMŖO.0861iBP00ļ
31-0301):

> Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan ^aterberging 
de Run Veldhoven'

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Het voorgelegde plan leidt bij een aantal fracties tot vragen, met name over de 
verantwoordelijkheid van Waterschap en/of gemeente. De POHO AvdO licht toe dat de 
verantwoordelijkheid bij het waterschap ligt. De uitvoering ligt deels bij de gemeente 
(voor wat betreft recreatie, meanderen van de Run). De afhandeling van planschade 
wordt in overleg met het Waterschap gedaan.
De POHO zal een vraag van D66 naar het recht op planschade van reclamant nr. 1 
schriftelijk beantwoorden. D66 zal na ontvangst van de beantwoording aan de griffie 
laten weten of het wat hun fractie betreft een hamerstuk is. De overige fracties 
hebben aangegeven het agendapunt als hamerstuk te willen agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De technische vraag wordt voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering 
beantwoord en bij de stukken gevoegd.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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.........................

Raadsbesluit

: 21.016 | 20bs00147 
: 16 maart 2021

: Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging de Run 
Veldhoven'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021, nr.
21.015;

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' ter inzage 

heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan 3 zienswijzen zijn ingediend;
- dat enkele zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMR0.0861.BP00131- 
0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een 
ondergrond welke is ontleend aan het BGT en is opgeslagen onder nummer o- 
NL.IMR0.0861.BP00131-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de aanpassingen op het 
bestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van beantwoording zienswijzen 
Ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run' (maart 2021)' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 maart 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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1. Aanleiding bestemmingsplan

Om ervoor te zorgen dat de steden in het beheersgebied van Waterschap De Dommel 
droge voeten houden in geval van uitzonderlijke regenval, is het inrichten van 
waterbergingsgebieden noodzakelijk. Eén van deze waterbergingsgebieden is het 
waterbergingsgebied bij de Run. Deze waterberging heeft met name tot doel om 
wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden binnen de kom van onder andere 
Eindhoven en Sint-Oedenrode te verminderen. Het Waterschap is voornemens bij de 
natte natuurparel Grootgoor dit waterbergingsgebied aan te leggen. Tegelijkertijd 
krijgt de beek de ruimte om te kronkelen en worden de gronden langs de nieuwe beek 
ingericht als natuur. Om het gestuurde waterbergingsgebied en beekherstel te 
realiseren is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Omdat 
het plangebied voor het totale waterbergingsgebied ook in de gemeenten Eersel en 
Bergeijk is gelegen, is voor deze gronden ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld 
en ter inzage gelegd.

2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging De Run Veldhoven' is op woensdag 29 
juli 2020 bekendgemaakt via een publicatie in de Staatscourant en het 
Gemeentenieuws in het Veldhovens Weekblad. Vanaf die datum heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Veldhoven. In 
de publicatie stond vermeld dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 31 juli tevens 
raadpleegbaar zou zijn op www.ruimteliikeplannen.nl en www.veldhoven.nl. Echter, 
wegens een technische storing was het ontwerpbestemmingsplan pas vanaf 4 
augustus raadpleegbaar. Gelet hierop is een rectificatie geplaatst en is de termijn voor 
ter inzage ligging en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen verlengd tot en met 
donderdag 17 september 2020.

3. Ingediende zienswijzen
In totaal zijn 3 zienswijzen ingediend. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen is gebruik gemaakt door:

1. Mr. Drs. A.C.M. Brom van Borm Fiscaal ŭ Juridisch Adviesbureau, namens M.C.M. 
Schoenmakers, Hofmanheideweg 4 te Bergeijk (Reclamant 1, registratienummer 
20.14290 en aanvulling registratienummer 20.15529):

2. Mr. C.M. van der Corput, namens C.F.A.W. Adams en L.A.P. Timmersmans, Turfweg 
22a te Veldhoven (Reclamant 2, registratienummer 20.14057):

3. B. Chiaradia van Petrochemical Pipeline Services te Geleen (Reclamant 3, 
registratienummer 20.14106).
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4. Reactie op ingediende zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn(en) ontvangen en 
ontvankelijk. Reclamant 1 had in de zienswijze verzocht om de zienswijze aan te 
vullen. De aanvulling is binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend.

In de volgende paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. De 
zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld. Onderstaand wordt per 
zienswijze een reactie van de gemeente gegeven.

4.1. Reclamant 1

4.1.1. ínhoud zienswijze
a. Reclamant merkt op dat geen rekening wordt gehouden met de schade die 
reclamant leidt door het plan. Reclamant geeft aan dat hij niet meer in staat is de 
gronden (gelegen in de gemeente Eersel) te verpachten omdat er geen gewassen 
meer verbouwd kunnen worden. Op deze zienswijze zijn per schrijven d.d. 30 
september 2020 aanvullingen ingediend.

b. Reclamant geeft aan dat de aanleg van de dijk en afwateringssloot niet voldoende 
is om het land van reclamant droog te houden. Reclamant wil zekerheid dat bij 
gebruik van de waterberging adequate pompcapaciteit wordt ingezet om zijn percelen 
droog te houden. Een dergelijke concrete toezegging ontbreekt. Op dit onderdeel van 
de zienswijze zijn per schrijven d.d. 30 september 2020 aanvullingen ingediend.

c. Reclamant is van mening dat de schade door inundatie van zijn percelen vergoed 
dient te worden. Reclamant merkt op dat het Waterschap niet in het projectplan heeft 
opgenomen dat de waardedaling van de percelen vergoed wordt. Reclamant claimt dat 
het Waterschap of de gemeente de schade dient te vergoeden en dat dit opgenomen 
dient te worden in het ontwerp bestemmingsplan. Op deze zienswijze zijn per 
schrijven d.d. 30 september 2020 aanvullingen ingediend.

d. Reclamant geeft aan dat een goedwerkend beeksysteem geheel wordt vernield. 
Overal waar in het Dommelgebied aan beken was geknutseld, deden zich problemen 
voor met grote waterschade tot gevolg. In het projectplan wordt uitgegaan van een 
nieuwe bodembreedte van 1 meter en een veel diepere beek. Dit leidt tot problemen 
voor de omgeving.

Ook geeft reclamant aan dat projectplan nog vele tekortkomingen vertoont. Zo gelden 
er geen normen voor het natuurlijk inrichten van de beek, omdat er in de systematiek 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) De Run is aangewezen als een 'Sterk Veranderd' 
water type R4 Landbouw. Ook is een snellere stroming van De Run niet nodig omdat 
het water voldoet aan het gewenste zuurstofgehalte. Op het gebied van flora en fauna 
zou het op het gebied van vissoorten beter kunnen, maar deze zijn in het verre 
verleden nooit aanwezig geweest. Reclamant verwijst naar een brief van een specialist 
waarin zou worden gesteld dat de bedding in de Run ruimer moet worden uitgevoerd 
en de meanders op coördinaatniveau en in geringer aantal in het uitvoeringsplan 
dienen te worden opgenomen. Door verder alleen de noordoever natuurvriendelijk in 
te richten voldoet de Run al volledig aan de KRW doestelling. Verder dient de Run niet 
verondiept te worden en dient de huidige bodemdiepte gehandhaafd te blijven als 
garantie voor voldoende water.

e. Ook voldoet de nieuwe Run niet aan de doelstelling van de Waterwet gericht op het 
voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste (waterkwaliteit).
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f. Ook op het punt van de 'maatschappelijke functies van het watersysteem' leidt de 
heringerichte Run tot een verslechtering. Het realiseren van dit plan legt een onnodige 
last op de directe omgeving. Ook is er sprake van een visuele aantasting van de 
omgeving.

g. Verder mag het Waterschap reeds extra water lozen op het Wilhelminakanaaal 
volgens het WATAK-akkoord, waarmee de noodzaak voor deze waterberging 
onduidelijk is.

h. Het projectplan Waterberging en beekherstel Run Grootgoor' van Waterschap De 
Dommel is nog niet onherroepelijk vaststaand. Het ontwerpbestemmingsplan dient de 
onherroepelijkheid van dit projectplan af te wachten.

4.1.2. Reactie gemeente
a. De percelen van reclamant zijn niet gelegen in het voorliggende bestemmingsplan. 
De twee percelen zijn gelegen binnen de gemeente Eersel op een afstand van 
ongeveer 340 meter en 670 meter van het plangebied. De percelen van reclamant zijn 
gedeeltelijk gelegen in ontwerpbestemmingsplan Waterberging de Run Eersel'. In dit 
ontwerpbestemmingsplan hebben de gronden van reclamant (voorzover gelegen 
binnen het plangebied), de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterbergingsgebied' 
gekregen. Een eventuele zienswijze tegen de bestemmingswijziging van deze gronden 
ten behoeve van de tijdelijke opvang van water, diende tegen dit 
ontwerpbestemmingsplan te worden ingediend. De opmerkingen van reclamant 
hebben geen betrekking op de percelen die zijn gelegen in het voorliggende 
bestemmingsplan.

Ambtshalve en ten overvloede willen wij hier nog over opmerken dat uit berekeningen 
volgt dat maximaal 1 keer in de 25 jaar een gedeelte van de percelen van reclamant 
(met een oppervlakte van ongeveer 2,1 ha) kans heeft om te overstromen. In 
onderstaande afbeeldingen is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen voor de percelen 
van reclamant zijn bij een maximale inzet van de waterberging.

Waterberging Grootgoor
Inundatíecontour bij maximale inzet waterberging

Perceet Kf 06Perceel K867

Waterdiepte ín 
meters

Waterdiepte in
meters

w

Gelet hierop is er geen sprake van een permanent onder water staan van de 
betreffende gronden, maar zal dit maximaal 1 x per 25 jaar plaatsvinden en enkel 
indien er sprake is van een noodsituatie. Als de grondeigenaar schade lijdt aan
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gewassen of eigendommen kan hiertoe een beroep worden gedaan op de 
schaderegeling waterberging. De afhandeling van de schade in verband met 
wateroverlast of overstroming vindt plaats door het Waterschap (artikel 7.14 
Waterwet). Omdat een gedeelte van de gronden van reclamant in het 
ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run Eerseľ bestemd worden als 
'Waterstaat-Waterbergingsgebied' kan reclamant bij het Waterschap een aanvraag 
voor vergoeding voor planschade indienen. Met de vergoeding van de planschade kan 
een eventuele vermindering van de waarde van de grond ten gevolge van de 
aanpassing van het bestemmingsplan mogelijk gecompenseerd. De planologische 
schade als gevolg van het bestemmingsplan (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) 
wordt, gelet op de schakelbepaling van artikel 7.16 Waterwet, dus afgehandeld onder 
de werking van de Waterwet. Hiervoor kan reclamant zich richten tot het Waterschap. 
Een eventuele aanvraag staat verder los van voorliggend bestemmingsplan.

b. Reclamant verwijst naar een te realiseren dijk en afwateringssloot waarvoor het 
Waterschap aan reclamant een aanbod had gedaan (middels een schrijven d.d. 29 
augustus 2019) om deze te realiseren ter bescherming van de wateroverlast voor zijn 
percelen. Over de te realiseren dijk en sloot is uiteindelijk geen overeenstemming 
bereikt tussen het Waterschap en reclamant. Omdat hier geen overeenstemming over 
is bereikt, zijn deze voorzieningen ook niet planologisch ingepast. Daarnaast zijn de 
locaties van de betreffende dijk en sloot niet gelegen binnen het plangebied van het 
voorliggende bestemmingsplan, maar binnen het plangebied van het bestemmingsplan 
Waterberging de Run Eerseľ. Indien reclamant vreest voor wateroverlast door het 
niet realiseren van de dijk, de afwateringssloot dan wel een onvoldoende 
pompcapaciteit, had reclamant tijdig een zienswijze kunnen indienen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan Waterberging de Run Eerseľ. Wij zullen dan ook verder niet 
inhoudelijk ingaan op dit onderdeel van de zienswijze.

c. Eventuele schade staat los van voorliggend bestemmingsplan, zie onze reactie 
onder sub a.

d. Door Waterschap De Dommel zijn voor de in het plan begrepen gronden 
doelstellingen geformuleerd onder meer in het kader van de waterberging (Nationaal 
Bestuursakkoord Water), Kaderrichtlijn Water (KRW), Natte Natuurparel Grootgoor 
(NNP) en het Natuurnetwerk Brabant. De waterstaatkundige maatregelen die nodig 
zijn ter realisatie van deze doelstellingen zijn concreet uitgewerkt in het projectplan 
Waterberging en beekherstel Run Grootgoor' vastgesteld op 9 juli 2019, welke als 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisering van deze voorzieningen mogelijk 
waardoor de KRW- en Natura 2000-doelstellingen kunnen worden behaald en een 
bijdrage wordt geleverd aan de vernatting van de Natte Natuurparel Grootgoor. Om de 
effecten van de maatregelen goed in beeld te brengen zijn hydrologische 
berekeningen uitgevoerd. Hieruit volgt dat de Run na herinrichting sneller buiten haar 
oevers zal treden dan in de bestaande situatie, maar het herstellen van de dynamiek 
van de beek maakt dit ook wenselijk. Door het Waterschap is aangegeven dat door de 
beek te verondiepen er minder grondwater gedraineerd wordt en dit langer in de 
bodem geconserveerd blijft. Hiermee wordt bijgedragen aan de duurzame verbetering 
van de waterkwaliteit en de natuurwaarden. Dit is in lijn met het gemeentelijk beleid 
waar natuurontwikkeling van het plangebied voorop staat. Ook heeft het Waterschap 
de gevolgen voor de omgeving in beeld gebracht. Hieruit volgt dat, al dan niet door 
het nemen van maatregelen, er geen sprake is van problemen voor de directe 
omgeving. De vermeende Vernieling van een goed werkend beeksysteem' wordt door 
reclamant verder niet met deskundige onderzoeken onderbouwd.

De opmerkingen van reclamant over het Projectplan hebben met name betrekking op 
de uitvoeringsmaatregelen. De precieze uitvoering van de herinrichting van de beek
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wordt niet voorgeschreven in het ontwerpbestemmingsplan. Naar onze mening heeft 
het Waterschap voldoende aangetoond dat de plannen leiden tot een verbetering van 
de natuur en ecologische toestand. Ook zien wij geen aanleiding om te twijfelen aan 
de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde onderzoeken om te voorzien in een 
goed werkend watersysteem. Reclamant heeft hier verder ook geen concrete 
deskundige onderzoeken aangeleverd die tot andere conclusies leidt. Ook de in de 
zienswijze opgenomen mening van de 'specialist' is niet nader onderbouwd met 
deskundige onderzoeken. Wij zien geen aanleiding om het bestemmingsplan hierop 
aan te passen.

e. De opmerking van reclamant dat het plan niet voldoet aan de doelstelling van de 
Waterwet in het kader van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt 
door ons niet onderschreven. Zo voorziet het plan er juist in dat de regio Eindhoven 
beter wordt beschermd tegen overstroming en wateroverlast.

f. Wij zijn van mening dat het plan de maatschappelijke functies niet aantast. Het plan 
biedt immers mogelijkheden om ook het recreatieve netwerk voor langzaam verkeer 
uit te breiden. De gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven hebben de ambitie om het 
recreatief netwerk rondom de Run uit te breiden. In het plan wordt hier invulling aan 
gegeven door de kade en een deel van de onderhoudspaden vrij te stellen voor 
wandelaars. Aan de bovenstroomse zijde kunnen wandelaars de beek kruisen via de 
brug over de bestaande stuw. Benedenstrooms kan gekruist worden bij de brug over 
het regelwerk. Er is dan ook geen aanleiding om ervan uit te gaan dat de 
maatschappelijke functies worden aangetast.
De realisering van het plan heeft visueel effect op de omgeving. Echter wordt dit effect 
zoveel mogelijk ingepast in de bestaande landschappelijke structuren. Zo worden de 
kades dusdang gerealiseerd dat het tracé zoveel mogelijk de natuurlijke hoogten in 
het maaiveld volgt. Daarnaast worden de kades landschappelijk ingepast door 
enerzijds de bestaande lijnelementen (wegen) zoveel mogelijk te volgen en anderzijds 
flauwe taluds toe te passen en de kade met bloemrijk gras te laten begroeien. Wij zijn 
van mening dat door deze inpassingen er geen sprake is van een onaanvaardbare 
aantasting.

g. Wij zien geen reden om te twijfelen aan de noodzaak tot het realiseren van het 
waterbergingsgebied. De extra afvoer op het Wilhelminakanaal kan immers 
onvoldoende capaciteit bieden om in extreme situaties te voldoen aan het 
uitgangspunt dat niet meer water mag worden afgevoerd via Eindhoven.

h. Er is geen aanleiding te wachten met de vaststelling van het bestemmingsplan 
totdat het projectplan onherroepelijk is; van een dergelijke koppeling tussen deze 
besluiten is in de wet- en regelgeving ook geen sprake. Het hoger beroep gericht 
tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan heeft geen opschortende 
werking, zodat het Waterschap in beginsel kan overgaan tot het uitvoeren van de 
voorgenomen waterstaatkundige maatregelen. Voor bepaalde maatregelen (zoals de 
inzet van het bergingsgebied) geldt echter dat deze niet passen binnen het geldende 
bestemmingsplan. Mede met het oog op de (tijdige) uitvoering van die maatregelen 
wordt de procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan verder doorlopen.

4.1.3. Conclusie
De zienswijze is geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.2. Reclamant 2

4.2.1. ínhoud zienswijze
a. Het lijkt erop dat natuur prioriteit heeft gekregen in het ontwerpbestemmingsplan 
en geen rekening wordt gehouden met omwonenden. Met geen woord wordt in het 
bestemmingsplan gesproken over het voorkomen van overlast bij reclamanten. Zo is
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er volgens reclamanten sprake van een stijging van de grondwaterstand en vernatting 
van het terrein van reclamanten. Bovendien kan er zelfs sprake zijn van overstroming 
van de percelen. Reclamanten zijn van mening dat er op perceelsniveau moet worden 
onderzocht wat de gevolgen zijn van de ingreep en een oplossing moet worden 
aangedragen ter voorkoming van schade.

b. Door de vernatting van de percelen kan onder andere mok ontstaan bij paarden, 
zullen allerlei insecten zich ter plaatse gaan vestigen die voor ziektes kunnen zorgen 
en is niet uitgesloten dat ratten zich ter plaatse gaan vestigen.

c. Reclamanten vragen zich af of het bestemmingsplan m.e.r.-plichtig is.

d. Er is niet goed op te maken of de grond van reclamanten al dan niet binnen het 
ontwerpbestemmingsplan is gelegen.

e. Rondom de onroerende zaak van reclamanten, gelegen aan de Gagelgoorsedijk 9 te 
Veldhoven, is een kade ingetekend. Reclamanten geven aan dat uit niets blijkt, dat 
deze maatregel afdoende is voor bescherming tegen overstromingen.

4.2.2. Reactie gemeente
a. De uitvoering van het Projectplan De Run Grootgoor van 11 juni 2019, wat als 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd, levert niet enkel een bijdrage aan 
de verbetering van de natuur, maar is ook noodzakelijk voor het voorkomen van 
wateroverlast in verstedelijkte gebieden. Daarnaast volgt uit het projectplan dat er 
geen sprake is van een verandering in de grondwaterstand van de percelen van 
reclamant (zie de figuren 6.6 t/m 6.8). Wel volgt uit paragraaf 6.2.1 (blz. 27 en 28) 
van het Projectplan dat er sprake kan zijn van een tijdelijke stijging van de 
grondwaterstanden, maar dat deze van minimale aard zijn en geen negatieve effecten 
heeft voor de omgeving.
Ook is er geen sprake van overstroming van de percelen van reclamanten, aangezien 
hiervoor maatregelen worden getroffen. In figuur 6.3b van het Projectplan is de 
situatie weergegeven waarin de gevolgen voor reclamanten in combinatie met de 
specifiek getroffen maatregelen zijn weergegeven. Ter aanvulling geeft figuur 6.4 aan 
wat de situatie zonder de getroffen maatregelen geweest zou zijn. Gelet hierop is er 
dan ook geen sprake van vernatting van de percelen van reclamanten.

b. Zoals al gesteld onder a is er geen sprake van vernatting van de percelen van 
reclamanten. Bij inzet van de waterberging blijft het grondwater nog ruimschoots 
beneden het maaiveld. De kans op mok, die toe kan nemen op vochtige percelen, 
wordt dan ook niet vergroot door het plan.
Er is een studie gedaan naar ongedierteoverlast bij inzet van de gestuurde 
waterberging Run. Geconcludeerd wordt dat er geen aanwijzingen zijn dat tijdens 
inzet van de waterberging (eens per 10 - 25 jaar) extra uitstraling van ratten en/of 
muizen in de richting van nabijgelegen woningen en bedrijfsgebouwen zal 
plaatsvinden.
Verder is wetenschappelijk onderzoek verricht naar muggen en knutten door het 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).
Hieruit bleek dat muggen zich nauwelijks ontwikkelen in stromend water. Er is geen 
verband bekend tussen het aanpassen van het profiel en het vestigen van insecten die 
voor ziektes zouden kunnen zorgen.

c. Zoals in paragraaf 5.11 van de toelichting staat vermeld, is voor het 
waterbergingsgebied bij De Run een projectplan in het kader van de Waterwet 
opgesteld. In het projectplan is de onderbouwing, inhoud en verantwoording van het 
project beschreven. Het Projectplan Run Grootgoor is op 9 juli 2019 vastgesteld door 
het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Voorafgaand aan dit projectplan 
heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Door het Waterschap is een integrale
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beoordeling gemaakt van de mogelijk nadelige gevolgen die het project, de realisatie 
en de inrichting van het plangebied, kan hebben op het milieu in relatie tot de criteria 
van Bijlage III van de richtlijn m.e.r. Door het Waterschap is op 20 november 2018 
besloten dat geen MER behoeft te worden opgesteld, wegens het ontbreken van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een m.e.r. noodzakelijk zouden 
maken. De m.e.r.-beoordeling en het besluit van het Waterschap zijn als bijlage bij 
het bestemmingsplan opgenomen.

Met het voorliggende bestemmingsplan worden de planologisch-juridische kaders 
vastgelegd voor de aanleg en inrichting van het waterbergingsgebied in de gemeente 
Veldhoven. Het bestemmingsplan voorziet in een één op één inpassing van het 
projectplan. Gelet hierop is er geen sprake is van een 'kaderstellend' plan en geldt er 
voor het onderhavige bestemmingsplan ook geen directe plan-MER plicht.

Voorts voorziet de voorgenomen bestemmingsplanwijziging in de functiewijziging van 
percelen met de bestemming ^ranscln' naar de bestemming latuur'. Het 
bestemmingsplan vormt geen kader voor andere toekomstige m.e.r.- 
(beoordelings)plichtige activiteiten. Er is daarom ook voor wat betreft de 
voorgenomen functiewijziging geen sprake van een Vaderstellend' plan waarvoor een 
directe plan-MER plicht zou gelden. Voorts is er in het kader van de voorgenomen 
functiewijziging geen passende beoordeling opgesteld als bedoeld in artikel 2.8 Wet 
natuurbescherming, zodat ook de directe plan-MER plicht o.g.v. artikel 7.2a Wet 
milieubeheer niet van toepassing is.

De voorziene functiewijziging heeft concreet betrekking op ca. 58.829 m2, ofwel ca. 
5,88 hectare. Een functiewijziging van natuur of landbouw kan onder bepaalde 
omstandigheden worden aangemerkt als een 'landinrichtingsprojecť als bedoeld in 
categorie D9 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Dit zou betekenen dat er sprake is 
van een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht. Deze categorie is echter bedoeld voor 
grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied. Gelet op de kleinschaligheid van de 
voorgenomen functiewijziging is vastgesteld dat categorie D9 in het onderhavig geval 
niet van toepassing is, zodat hiervoor geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is 
uitgevoerd.

Onverminderd het voorgaande is zekerheidshalve besloten om in aanvulling op de 
reeds uitgevoerde m.e.r.-beoordeling een Vormvrije' m.e.r.-beoordeling uit te voeren, 
waarbij concreet is beoordeeld of de voorgenomen functiewijziging nadelige gevolgen 
kan hebben voor het milieu. Uit deze beoordeling volgt dat de potentiële effecten van 
het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, dusdanig beperkt van 
aard en omvang zijn dat dit geen belangrijke, nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft 
die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Op basis hiervan is 
het besluit genomen om voor de verdere planvorming van het voorliggende 
bestemmingsplan geen milieueffectrapportage op te stellen.

Naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze wordt de vormvrije m.e.r.- 
beoordeling met bijbehorend besluit als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan gevoegd.

d. De percelen die gedeeltelijk, dan wel geheel in eigendom zijn van reclamanten zijn 
de percelen kadastraal bekend:

» gemeente Eersel, sectie K, nummer 1112 
» gemeente Veldhoven, sectie B, nummer. 3402 en 3404 
» gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2617

Deze percelen zijn allen gelegen buiten het plangebied van het bestemmingsplan 
^aterberging De Run, Veldhoven'.
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e. Zoals bij de literatuurlijst in het Projectplan Waterwet d.d. 11 juni 2019 benoemd, 
is voor het project het volgende rapport opgesteld: Royal HaskoningDHV november 
2017, Kade ontwerp waterberging de Run. Dit rapport gaat in op het geotechnisch 
ontwerp van de aan te leggen kades van het waterbergingsgebied bij Grootgoor.
Hierin is onder andere de stabiliteit van kades getoetst, waarbij de berekeningen en 
analyses uitgevoerd zijn op basis van grondonderzoek dat ter plaatse van het toen 
bekende kadetracé heeft plaatsgevonden.

Tijdens het proces van het opstellen van het ontwerp is het tracé ter plaatse van de 
kade gewijzigd, waarbij de kade rond het perceel B2617 gelegd is. Hiermee sluit het 
uitgevoerde grondonderzoek niet volledig aan op de analyses en berekeningen zoals 
opgenomen in het rapport van november 2017. Het waterschap is zich hiervan 
bewust. Voorafgaand aan de uitvoering wordt nog een uitvoeringsontwerp opgesteld. 
Hiervoor wordt tevens nog nader grondonderzoek uitgevoerd, waaronder ter plaatse 
van het omgelegde kadetracé.

Als blijkt dat de grondopbouw hier afwijkt van de grondopbouw ter hoogte van het 
reeds onderzochte tracé, dan voert het Waterschap nog een nadere analyse uit of dit 
gevolgen heeft voor het ontwerp van het betreffende deel van de kade. Zo nodig 
wordt de uitvoeringswijze en/of het ontwerp van de kade hierop dan nog aangepast. 
Het uitgangspunt blijft hierbij dat er geen overstromingen op het perceel van 
reclamant plaatsvinden.

4.2.3. Conclusie
De zienswijze is aanleiding de uitgevoerde vormvrije mer-beoordeling met besluit als 
bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan te voegen.

4.3. Reclamant 3

4.3.1. ínhoud zienswijze
a. In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is in paragraaf 5.10 opgenomen 
dat in de nabijheid van het plangebied een PRB-leiding gelegen is. Reclamant verzoekt 
om in die paragraaf de juiste tenaamstelling van de leiding als ook de 
leidingbeheerder op te nemen.

b. Het verzoek om de belemmeringenstrook (de zone van 5 meter aan beide zijden 
van de aanduiding 'hartlijn leiding - dsm') zoals opgenomen in het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2009' van de gemeente Veldhoven in acht te nemen. De waterkering, 
planologisch geregeld middels de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' dient 
derhalve buiten deze belemmeringestrook te zijn gelegen.

4.3.2. Reactie gemeente
a. In de toelichting wordt de tenaamstelling opgenomen zoals verzocht door 
leidingbeheerder. Hiertoe wordt de toelichting als volgt aangepast: 'De PRB-leiding 
betreft een 8" leiding voor transport van vloeibare koolwaterstoffen in eigendom van 
Petrochemical Pipeline Services BV. Het ontwerp is afgestemd op de eisen van 
Petrochemical Pipeline Services BV, de uitvoering van de werkzaamheden nabij de 
leiding worden nog nader met Petrochemical Pipeline Services BV afgestemd.'

b. Het plangebied van bestemmingsplan 'Waterberging De Run Veldhoven' ligt buiten 
de dubbelbestemming 'Leiding - Dsm' van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009'. 
Deze dubbelbestemming is in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009, 1e herziening' 
vervangen door de dubbelbestemming 'Leiding - Koolwaterstoffen'. Deze 
dubbelbestemming heeft een totale breedte van 10 meter. Dit komt overeen met de 
belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden van de aanduiding 'hartlijn - Dsm' 
waar reclamant over spreekt. Binnen deze zone mogen uitsluitend bouwwerken, geen
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gebouwen zijnde, ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd. Overige 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan.

De waterkering, planologisch geregeld middels de dubbelbestemming 'Waterstaat - 
Waterkering' is buiten de door reclamant genoemde belemmeringenstrook van 5 
meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding gelegen.

Het plangebied van bestemmingsplan 'Waterberging De Run Veldhoven' en de 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' ligt wel binnen de aanduiding 
'veiligheidszone - leiding' volgens het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009'. Dit 
betreft een strook van 12 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding. Binnen 
deze contour mogen geen kwetsbare objecten worden opgericht, behoudens de reeds 
bestaande kwetsbare objecten. De waterkering betreft geen kwetsbaar object. 
Abusievelijk is deze aanduiding niet in het ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging De 
Run Veldhoven' opgenomen. Deze aanduiding met bijbehorende regeling zal alsnog in 
het bestemmingsplan worden opgenomen.

De toelichting wordt op deze punten verduidelijkt (paragraaf 5.5 en 5.10).

4.3.3. Conclusie
De zienswijze is aanleiding het bestemmingsplan op de volgende punten aan te 
passen:

- Toelichting: in paragraf 5.10 wordt de tenaamstelling opgenomen zoals 
verzocht door leidingbeheerder.

- Toelichting: paragrafen 5.5 en 5.10 worden aangepast door de ligging van de 
dubbelbestemming 'Leiding - Koolwaterstoffen' en de aanduiding 
'veiligheidszone - leiding' in relatie tot het voorliggende bestemmingsplan te 
verduidelijken.

- Regels: ten behoeve van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' de volgende 
regels op te nemen: 'Ter plaatse van de aanduiding veiligheidszone - leiding 
geldt een plaatsgebonden risico contour van 10-6. Binnen deze contour mogen 
geen kwetsbare objecten worden opgericht, behoudens de reeds bestaande 
kwetsbare objecten.'

- Verbeelding: de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' conform de ligging in het 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2009' opnemen.

5. Ambtshalve aanpassingen

Bij de regels van het ontwerpbestemmingsplan is het Projectplan Run Grootgoor 
vastgesteld 11 juni 2019 als bijlage opgenomen. Abusievelijk zijn bij de ter inzage 
ligging van het ontwerpbestemmingsplan niet de bijlagen behorende bij dit Projectplan 
gevoegd. Deze worden alsnog toegevoegd.
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1. Aanleiding bestemmingsplan

Om ervoor te zorgen dat de steden in het beheersgebied van Waterschap De Dommel 
droge voeten houden in geval van uitzonderlijke regenval, is het inrichten van 
waterbergingsgebieden noodzakelijk. Eén van deze waterbergingsgebieden is het 
waterbergingsgebied bij de Run. Deze waterberging heeft met name tot doel om 
wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden binnen de kom van onder andere 
Eindhoven en Sint-Oedenrode te verminderen. Het Waterschap is voornemens bij de 
natte natuurparel Grootgoor dit waterbergingsgebied aan te leggen. Tegelijkertijd 
krijgt de beek de ruimte om te kronkelen en worden de gronden langs de nieuwe beek 
ingericht als natuur. Om het gestuurde waterbergingsgebied en beekherstel te 
realiseren is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Omdat 
het plangebied voor het totale waterbergingsgebied ook in de gemeenten Eersel en 
Bergeijk is gelegen, is voor deze gronden ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld 
en ter inzage gelegd.

2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging De Run Veldhoven' is op woensdag 29 
juli 2020 bekendgemaakt via een publicatie in de Staatscourant en het 
Gemeentenieuws in het Veldhovens Weekblad. Vanaf die datum heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Veldhoven. In 
de publicatie stond vermeld dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 31 juli tevens 
raadpleegbaar zou zijn op www.ruimteliikeplannen.nl en www.veldhoven.nl. Echter, 
wegens een technische storing was het ontwerpbestemmingsplan pas vanaf 4 
augustus raadpleegbaar. Gelet hierop is een rectificatie geplaatst en is de termijn voor 
ter inzage ligging en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen verlengd tot en met 
donderdag 17 september 2020.

3. Ingediende zienswijzen
In totaal zijn 3 zienswijzen ingediend. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen is gebruik gemaakt door:

1. Reclamant 1, registratienummer 20.14290 en aanvulling registratienummer 
20.15529:

2. Reclamant 2, registratienummer 20.14057:

3. Reclamant 3, registratienummer 20.14106.
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4. Reactie op ingediende zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn(en) ontvangen en 
ontvankelijk. Reclamant 1 had in de zienswijze verzocht om de zienswijze aan te 
vullen. De aanvulling is binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend.

In de volgende paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. De 
zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld. Onderstaand wordt per 
zienswijze een reactie van de gemeente gegeven.

4.1. Reclamant 1

4.1.1. ínhoud zienswijze
a. Reclamant merkt op dat geen rekening wordt gehouden met de schade die 
reclamant leidt door het plan. Reclamant geeft aan dat hij niet meer in staat is de 
gronden (gelegen in de gemeente Eersel) te verpachten omdat er geen gewassen 
meer verbouwd kunnen worden. Op deze zienswijze zijn per schrijven d.d. 30 
september 2020 aanvullingen ingediend.

b. Reclamant geeft aan dat de aanleg van de dijk en afwateringssloot niet voldoende 
is om het land van reclamant droog te houden. Reclamant wil zekerheid dat bij 
gebruik van de waterberging adequate pompcapaciteit wordt ingezet om zijn percelen 
droog te houden. Een dergelijke concrete toezegging ontbreekt. Op dit onderdeel van 
de zienswijze zijn per schrijven d.d. 30 september 2020 aanvullingen ingediend.

c. Reclamant is van mening dat de schade door inundatie van zijn percelen vergoed 
dient te worden. Reclamant merkt op dat het Waterschap niet in het projectplan heeft 
opgenomen dat de waardedaling van de percelen vergoed wordt. Reclamant claimt dat 
het Waterschap of de gemeente de schade dient te vergoeden en dat dit opgenomen 
dient te worden in het ontwerp bestemmingsplan. Op deze zienswijze zijn per 
schrijven d.d. 30 september 2020 aanvullingen ingediend.

d. Reclamant geeft aan dat een goedwerkend beeksysteem geheel wordt vernield. 
Overal waar in het Dommelgebied aan beken was geknutseld, deden zich problemen 
voor met grote waterschade tot gevolg. In het projectplan wordt uitgegaan van een 
nieuwe bodembreedte van 1 meter en een veel diepere beek. Dit leidt tot problemen 
voor de omgeving.

Ook geeft reclamant aan dat projectplan nog vele tekortkomingen vertoont. Zo gelden 
er geen normen voor het natuurlijk inrichten van de beek, omdat er in de systematiek 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) De Run is aangewezen als een 'Sterk Veranderd' 
water type R4 Landbouw. Ook is een snellere stroming van De Run niet nodig omdat 
het water voldoet aan het gewenste zuurstofgehalte. Op het gebied van flora en fauna 
zou het op het gebied van vissoorten beter kunnen, maar deze zijn in het verre 
verleden nooit aanwezig geweest. Reclamant verwijst naar een brief van een specialist 
waarin zou worden gesteld dat de bedding in de Run ruimer moet worden uitgevoerd 
en de meanders op coördinaatniveau en in geringer aantal in het uitvoeringsplan 
dienen te worden opgenomen. Door verder alleen de noordoever natuurvriendelijk in 
te richten voldoet de Run al volledig aan de KRW doestelling. Verder dient de Run niet 
verondiept te worden en dient de huidige bodemdiepte gehandhaafd te blijven als 
garantie voor voldoende water.

e. Ook voldoet de nieuwe Run niet aan de doelstelling van de Waterwet gericht op het 
voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste (waterkwaliteit).
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f. Ook op het punt van de 'maatschappelijke functies van het watersysteem' leidt de 
heringerichte Run tot een verslechtering. Het realiseren van dit plan legt een onnodige 
last op de directe omgeving. Ook is er sprake van een visuele aantasting van de 
omgeving.

g. Verder mag het Waterschap reeds extra water lozen op het Wilhelminakanaaal 
volgens het WATAK-akkoord, waarmee de noodzaak voor deze waterberging 
onduidelijk is.

h. Het projectplan Waterberging en beekherstel Run Grootgoor' van Waterschap De 
Dommel is nog niet onherroepelijk vaststaand. Het ontwerpbestemmingsplan dient de 
onherroepelijkheid van dit projectplan af te wachten.

4.1.2. Reactie gemeente
a. De percelen van reclamant zijn niet gelegen in het voorliggende bestemmingsplan. 
De twee percelen zijn gelegen binnen de gemeente Eersel op een afstand van 
ongeveer 340 meter en 670 meter van het plangebied. De percelen van reclamant zijn 
gedeeltelijk gelegen in ontwerpbestemmingsplan Waterberging de Run Eersel'. In dit 
ontwerpbestemmingsplan hebben de gronden van reclamant (voorzover gelegen 
binnen het plangebied), de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterbergingsgebied' 
gekregen. Een eventuele zienswijze tegen de bestemmingswijziging van deze gronden 
ten behoeve van de tijdelijke opvang van water, diende tegen dit 
ontwerpbestemmingsplan te worden ingediend. De opmerkingen van reclamant 
hebben geen betrekking op de percelen die zijn gelegen in het voorliggende 
bestemmingsplan.

Ambtshalve en ten overvloede willen wij hier nog over opmerken dat uit berekeningen 
volgt dat maximaal 1 keer in de 25 jaar een gedeelte van de percelen van reclamant 
(met een oppervlakte van ongeveer 2,1 ha) kans heeft om te overstromen. In 
onderstaande afbeeldingen is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen voor de percelen 
van reclamant zijn bij een maximale inzet van de waterberging.

Waterberging Grootgoor
Inundatíecontour bij maximale inzet waterberging

Perceet K#Q6Perceel K867

Waterdiepte ín 
meters

Waterdiepte in
meters

\

w

Gelet hierop is er geen sprake van een permanent onder water staan van de 
betreffende gronden, maar zal dit maximaal 1 x per 25 jaar plaatsvinden en enkel 
indien er sprake is van een noodsituatie. Als de grondeigenaar schade lijdt aan
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gewassen of eigendommen kan hiertoe een beroep worden gedaan op de 
schaderegeling waterberging. De afhandeling van de schade in verband met 
wateroverlast of overstroming vindt plaats door het Waterschap (artikel 7.14 
Waterwet). Omdat een gedeelte van de gronden van reclamant in het 
ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run Eerseľ bestemd worden als 
'Waterstaat-Waterbergingsgebied' kan reclamant bij het Waterschap een aanvraag 
voor vergoeding voor planschade indienen. Met de vergoeding van de planschade kan 
een eventuele vermindering van de waarde van de grond ten gevolge van de 
aanpassing van het bestemmingsplan mogelijk gecompenseerd. De planologische 
schade als gevolg van het bestemmingsplan (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) 
wordt, gelet op de schakelbepaling van artikel 7.16 Waterwet, dus afgehandeld onder 
de werking van de Waterwet. Hiervoor kan reclamant zich richten tot het Waterschap. 
Een eventuele aanvraag staat verder los van voorliggend bestemmingsplan.

b. Reclamant verwijst naar een te realiseren dijk en afwateringssloot waarvoor het 
Waterschap aan reclamant een aanbod had gedaan (middels een schrijven d.d. 29 
augustus 2019) om deze te realiseren ter bescherming van de wateroverlast voor zijn 
percelen. Over de te realiseren dijk en sloot is uiteindelijk geen overeenstemming 
bereikt tussen het Waterschap en reclamant. Omdat hier geen overeenstemming over 
is bereikt, zijn deze voorzieningen ook niet planologisch ingepast. Daarnaast zijn de 
locaties van de betreffende dijk en sloot niet gelegen binnen het plangebied van het 
voorliggende bestemmingsplan, maar binnen het plangebied van het bestemmingsplan 
Waterberging de Run Eerseľ. Indien reclamant vreest voor wateroverlast door het 
niet realiseren van de dijk, de afwateringssloot dan wel een onvoldoende 
pompcapaciteit, had reclamant tijdig een zienswijze kunnen indienen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan Waterberging de Run Eerseľ. Wij zullen dan ook verder niet 
inhoudelijk ingaan op dit onderdeel van de zienswijze.

c. Eventuele schade staat los van voorliggend bestemmingsplan, zie onze reactie 
onder sub a.

d. Door Waterschap De Dommel zijn voor de in het plan begrepen gronden 
doelstellingen geformuleerd onder meer in het kader van de waterberging (Nationaal 
Bestuursakkoord Water), Kaderrichtlijn Water (KRW), Natte Natuurparel Grootgoor 
(NNP) en het Natuurnetwerk Brabant. De waterstaatkundige maatregelen die nodig 
zijn ter realisatie van deze doelstellingen zijn concreet uitgewerkt in het projectplan 
Waterberging en beekherstel Run Grootgoor' vastgesteld op 9 juli 2019, welke als 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisering van deze voorzieningen mogelijk 
waardoor de KRW- en Natura 2000-doelstellingen kunnen worden behaald en een 
bijdrage wordt geleverd aan de vernatting van de Natte Natuurparel Grootgoor. Om de 
effecten van de maatregelen goed in beeld te brengen zijn hydrologische 
berekeningen uitgevoerd. Hieruit volgt dat de Run na herinrichting sneller buiten haar 
oevers zal treden dan in de bestaande situatie, maar het herstellen van de dynamiek 
van de beek maakt dit ook wenselijk. Door het Waterschap is aangegeven dat door de 
beek te verondiepen er minder grondwater gedraineerd wordt en dit langer in de 
bodem geconserveerd blijft. Hiermee wordt bijgedragen aan de duurzame verbetering 
van de waterkwaliteit en de natuurwaarden. Dit is in lijn met het gemeentelijk beleid 
waar natuurontwikkeling van het plangebied voorop staat. Ook heeft het Waterschap 
de gevolgen voor de omgeving in beeld gebracht. Hieruit volgt dat, al dan niet door 
het nemen van maatregelen, er geen sprake is van problemen voor de directe 
omgeving. De vermeende Vernieling van een goed werkend beeksysteem' wordt door 
reclamant verder niet met deskundige onderzoeken onderbouwd.

De opmerkingen van reclamant over het Projectplan hebben met name betrekking op 
de uitvoeringsmaatregelen. De precieze uitvoering van de herinrichting van de beek
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wordt niet voorgeschreven in het ontwerpbestemmingsplan. Naar onze mening heeft 
het Waterschap voldoende aangetoond dat de plannen leiden tot een verbetering van 
de natuur en ecologische toestand. Ook zien wij geen aanleiding om te twijfelen aan 
de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde onderzoeken om te voorzien in een 
goed werkend watersysteem. Reclamant heeft hier verder ook geen concrete 
deskundige onderzoeken aangeleverd die tot andere conclusies leidt. Ook de in de 
zienswijze opgenomen mening van de 'specialist' is niet nader onderbouwd met 
deskundige onderzoeken. Wij zien geen aanleiding om het bestemmingsplan hierop 
aan te passen.

e. De opmerking van reclamant dat het plan niet voldoet aan de doelstelling van de 
Waterwet in het kader van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt 
door ons niet onderschreven. Zo voorziet het plan er juist in dat de regio Eindhoven 
beter wordt beschermd tegen overstroming en wateroverlast.

f. Wij zijn van mening dat het plan de maatschappelijke functies niet aantast. Het plan 
biedt immers mogelijkheden om ook het recreatieve netwerk voor langzaam verkeer 
uit te breiden. De gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven hebben de ambitie om het 
recreatief netwerk rondom de Run uit te breiden. In het plan wordt hier invulling aan 
gegeven door de kade en een deel van de onderhoudspaden vrij te stellen voor 
wandelaars. Aan de bovenstroomse zijde kunnen wandelaars de beek kruisen via de 
brug over de bestaande stuw. Benedenstrooms kan gekruist worden bij de brug over 
het regelwerk. Er is dan ook geen aanleiding om ervan uit te gaan dat de 
maatschappelijke functies worden aangetast.
De realisering van het plan heeft visueel effect op de omgeving. Echter wordt dit effect 
zoveel mogelijk ingepast in de bestaande landschappelijke structuren. Zo worden de 
kades dusdang gerealiseerd dat het tracé zoveel mogelijk de natuurlijke hoogten in 
het maaiveld volgt. Daarnaast worden de kades landschappelijk ingepast door 
enerzijds de bestaande lijnelementen (wegen) zoveel mogelijk te volgen en anderzijds 
flauwe taluds toe te passen en de kade met bloemrijk gras te laten begroeien. Wij zijn 
van mening dat door deze inpassingen er geen sprake is van een onaanvaardbare 
aantasting.

g. Wij zien geen reden om te twijfelen aan de noodzaak tot het realiseren van het 
waterbergingsgebied. De extra afvoer op het Wilhelminakanaal kan immers 
onvoldoende capaciteit bieden om in extreme situaties te voldoen aan het 
uitgangspunt dat niet meer water mag worden afgevoerd via Eindhoven.

h. Er is geen aanleiding te wachten met de vaststelling van het bestemmingsplan 
totdat het projectplan onherroepelijk is; van een dergelijke koppeling tussen deze 
besluiten is in de wet- en regelgeving ook geen sprake. Het hoger beroep gericht 
tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan heeft geen opschortende 
werking, zodat het Waterschap in beginsel kan overgaan tot het uitvoeren van de 
voorgenomen waterstaatkundige maatregelen. Voor bepaalde maatregelen (zoals de 
inzet van het bergingsgebied) geldt echter dat deze niet passen binnen het geldende 
bestemmingsplan. Mede met het oog op de (tijdige) uitvoering van die maatregelen 
wordt de procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan verder doorlopen.

4.1.3. Conclusie
De zienswijze is geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.2. Reclamant 2

4.2.1. ínhoud zienswijze
a. Het lijkt erop dat natuur prioriteit heeft gekregen in het ontwerpbestemmingsplan 
en geen rekening wordt gehouden met omwonenden. Met geen woord wordt in het 
bestemmingsplan gesproken over het voorkomen van overlast bij reclamanten. Zo is
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er volgens reclamanten sprake van een stijging van de grondwaterstand en vernatting 
van het terrein van reclamanten. Bovendien kan er zelfs sprake zijn van overstroming 
van de percelen. Reclamanten zijn van mening dat er op perceelsniveau moet worden 
onderzocht wat de gevolgen zijn van de ingreep en een oplossing moet worden 
aangedragen ter voorkoming van schade.

b. Door de vernatting van de percelen kan onder andere mok ontstaan bij paarden, 
zullen allerlei insecten zich ter plaatse gaan vestigen die voor ziektes kunnen zorgen 
en is niet uitgesloten dat ratten zich ter plaatse gaan vestigen.

c. Reclamanten vragen zich af of het bestemmingsplan m.e.r.-plichtig is.

d. Er is niet goed op te maken of de grond van reclamanten al dan niet binnen het 
ontwerpbestemmingsplan is gelegen.

e. Rondom de onroerende zaak van reclamanten, gelegen aan de Gagelgoorsedijk 9 te 
Veldhoven, is een kade ingetekend. Reclamanten geven aan dat uit niets blijkt, dat 
deze maatregel afdoende is voor bescherming tegen overstromingen.

4.2.2. Reactie gemeente
a. De uitvoering van het Projectplan De Run Grootgoor van 11 juni 2019, wat als 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd, levert niet enkel een bijdrage aan 
de verbetering van de natuur, maar is ook noodzakelijk voor het voorkomen van 
wateroverlast in verstedelijkte gebieden. Daarnaast volgt uit het projectplan dat er 
geen sprake is van een verandering in de grondwaterstand van de percelen van 
reclamant (zie de figuren 6.6 t/m 6.8). Wel volgt uit paragraaf 6.2.1 (blz. 27 en 28) 
van het Projectplan dat er sprake kan zijn van een tijdelijke stijging van de 
grondwaterstanden, maar dat deze van minimale aard zijn en geen negatieve effecten 
heeft voor de omgeving.
Ook is er geen sprake van overstroming van de percelen van reclamanten, aangezien 
hiervoor maatregelen worden getroffen. In figuur 6.3b van het Projectplan is de 
situatie weergegeven waarin de gevolgen voor reclamanten in combinatie met de 
specifiek getroffen maatregelen zijn weergegeven. Ter aanvulling geeft figuur 6.4 aan 
wat de situatie zonder de getroffen maatregelen geweest zou zijn. Gelet hierop is er 
dan ook geen sprake van vernatting van de percelen van reclamanten.

b. Zoals al gesteld onder a is er geen sprake van vernatting van de percelen van 
reclamanten. Bij inzet van de waterberging blijft het grondwater nog ruimschoots 
beneden het maaiveld. De kans op mok, die toe kan nemen op vochtige percelen, 
wordt dan ook niet vergroot door het plan.
Er is een studie gedaan naar ongedierteoverlast bij inzet van de gestuurde 
waterberging Run. Geconcludeerd wordt dat er geen aanwijzingen zijn dat tijdens 
inzet van de waterberging (eens per 10 - 25 jaar) extra uitstraling van ratten en/of 
muizen in de richting van nabijgelegen woningen en bedrijfsgebouwen zal 
plaatsvinden.
Verder is wetenschappelijk onderzoek verricht naar muggen en knutten door het 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).
Hieruit bleek dat muggen zich nauwelijks ontwikkelen in stromend water. Er is geen 
verband bekend tussen het aanpassen van het profiel en het vestigen van insecten die 
voor ziektes zouden kunnen zorgen.

c. Zoals in paragraaf 5.11 van de toelichting staat vermeld, is voor het 
waterbergingsgebied bij De Run een projectplan in het kader van de Waterwet 
opgesteld. In het projectplan is de onderbouwing, inhoud en verantwoording van het 
project beschreven. Het Projectplan Run Grootgoor is op 9 juli 2019 vastgesteld door 
het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Voorafgaand aan dit projectplan 
heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Door het Waterschap is een integrale
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beoordeling gemaakt van de mogelijk nadelige gevolgen die het project, de realisatie 
en de inrichting van het plangebied, kan hebben op het milieu in relatie tot de criteria 
van Bijlage III van de richtlijn m.e.r. Door het Waterschap is op 20 november 2018 
besloten dat geen MER behoeft te worden opgesteld, wegens het ontbreken van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een m.e.r. noodzakelijk zouden 
maken. De m.e.r.-beoordeling en het besluit van het Waterschap zijn als bijlage bij 
het bestemmingsplan opgenomen.

Met het voorliggende bestemmingsplan worden de planologisch-juridische kaders 
vastgelegd voor de aanleg en inrichting van het waterbergingsgebied in de gemeente 
Veldhoven. Het bestemmingsplan voorziet in een één op één inpassing van het 
projectplan. Gelet hierop is er geen sprake is van een 'kaderstellend' plan en geldt er 
voor het onderhavige bestemmingsplan ook geen directe plan-MER plicht.

Voorts voorziet de voorgenomen bestemmingsplanwijziging in de functiewijziging van 
percelen met de bestemming ^ranscln' naar de bestemming latuur'. Het 
bestemmingsplan vormt geen kader voor andere toekomstige m.e.r.- 
(beoordelings)plichtige activiteiten. Er is daarom ook voor wat betreft de 
voorgenomen functiewijziging geen sprake van een Vaderstellend' plan waarvoor een 
directe plan-MER plicht zou gelden. Voorts is er in het kader van de voorgenomen 
functiewijziging geen passende beoordeling opgesteld als bedoeld in artikel 2.8 Wet 
natuurbescherming, zodat ook de directe plan-MER plicht o.g.v. artikel 7.2a Wet 
milieubeheer niet van toepassing is.

De voorziene functiewijziging heeft concreet betrekking op ca. 58.829 m2, ofwel ca. 
5,88 hectare. Een functiewijziging van natuur of landbouw kan onder bepaalde 
omstandigheden worden aangemerkt als een 'landinrichtingsprojecť als bedoeld in 
categorie D9 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Dit zou betekenen dat er sprake is 
van een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht. Deze categorie is echter bedoeld voor 
grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied. Gelet op de kleinschaligheid van de 
voorgenomen functiewijziging is vastgesteld dat categorie D9 in het onderhavig geval 
niet van toepassing is, zodat hiervoor geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is 
uitgevoerd.

Onverminderd het voorgaande is zekerheidshalve besloten om in aanvulling op de 
reeds uitgevoerde m.e.r.-beoordeling een Vormvrije' m.e.r.-beoordeling uit te voeren, 
waarbij concreet is beoordeeld of de voorgenomen functiewijziging nadelige gevolgen 
kan hebben voor het milieu. Uit deze beoordeling volgt dat de potentiële effecten van 
het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, dusdanig beperkt van 
aard en omvang zijn dat dit geen belangrijke, nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft 
die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Op basis hiervan is 
het besluit genomen om voor de verdere planvorming van het voorliggende 
bestemmingsplan geen milieueffectrapportage op te stellen.

Naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze wordt de vormvrije m.e.r.- 
beoordeling met bijbehorend besluit als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan gevoegd.

d. De percelen die gedeeltelijk, dan wel geheel in eigendom zijn van reclamanten zijn 
de percelen kadastraal bekend:

» gemeente Eersel, sectie K, nummer 1112 
» gemeente Veldhoven, sectie B, nummer. 3402 en 3404 
» gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2617

Deze percelen zijn allen gelegen buiten het plangebied van het bestemmingsplan 
^aterberging De Run, Veldhoven'.
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e. Zoals bij de literatuurlijst in het Projectplan Waterwet d.d. 11 juni 2019 benoemd, 
is voor het project het volgende rapport opgesteld: Royal HaskoningDHV november 
2017, Kade ontwerp waterberging de Run. Dit rapport gaat in op het geotechnisch 
ontwerp van de aan te leggen kades van het waterbergingsgebied bij Grootgoor.
Hierin is onder andere de stabiliteit van kades getoetst, waarbij de berekeningen en 
analyses uitgevoerd zijn op basis van grondonderzoek dat ter plaatse van het toen 
bekende kadetracé heeft plaatsgevonden.

Tijdens het proces van het opstellen van het ontwerp is het tracé ter plaatse van de 
kade gewijzigd, waarbij de kade rond het perceel B2617 gelegd is. Hiermee sluit het 
uitgevoerde grondonderzoek niet volledig aan op de analyses en berekeningen zoals 
opgenomen in het rapport van november 2017. Het waterschap is zich hiervan 
bewust. Voorafgaand aan de uitvoering wordt nog een uitvoeringsontwerp opgesteld. 
Hiervoor wordt tevens nog nader grondonderzoek uitgevoerd, waaronder ter plaatse 
van het omgelegde kadetracé.

Als blijkt dat de grondopbouw hier afwijkt van de grondopbouw ter hoogte van het 
reeds onderzochte tracé, dan voert het Waterschap nog een nadere analyse uit of dit 
gevolgen heeft voor het ontwerp van het betreffende deel van de kade. Zo nodig 
wordt de uitvoeringswijze en/of het ontwerp van de kade hierop dan nog aangepast. 
Het uitgangspunt blijft hierbij dat er geen overstromingen op het perceel van 
reclamant plaatsvinden.

4.2.3. Conclusie
De zienswijze is aanleiding de uitgevoerde vormvrije mer-beoordeling met besluit als 
bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan te voegen.

4.3. Reclamant 3

4.3.1. ínhoud zienswijze
a. In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is in paragraaf 5.10 opgenomen 
dat in de nabijheid van het plangebied een PRB-leiding gelegen is. Reclamant verzoekt 
om in die paragraaf de juiste tenaamstelling van de leiding als ook de 
leidingbeheerder op te nemen.

b. Het verzoek om de belemmeringenstrook (de zone van 5 meter aan beide zijden 
van de aanduiding 'hartlijn leiding - dsm') zoals opgenomen in het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2009' van de gemeente Veldhoven in acht te nemen. De waterkering, 
planologisch geregeld middels de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' dient 
derhalve buiten deze belemmeringestrook te zijn gelegen.

4.3.2. Reactie gemeente
a. In de toelichting wordt de tenaamstelling opgenomen zoals verzocht door 
leidingbeheerder. Hiertoe wordt de toelichting als volgt aangepast: 'De PRB-leiding 
betreft een 8" leiding voor transport van vloeibare koolwaterstoffen in eigendom van 
Petrochemical Pipeline Services BV. Het ontwerp is afgestemd op de eisen van 
Petrochemical Pipeline Services BV, de uitvoering van de werkzaamheden nabij de 
leiding worden nog nader met Petrochemical Pipeline Services BV afgestemd.'

b. Het plangebied van bestemmingsplan 'Waterberging De Run Veldhoven' ligt buiten 
de dubbelbestemming 'Leiding - Dsm' van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009'. 
Deze dubbelbestemming is in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009, 1e herziening' 
vervangen door de dubbelbestemming 'Leiding - Koolwaterstoffen'. Deze 
dubbelbestemming heeft een totale breedte van 10 meter. Dit komt overeen met de 
belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden van de aanduiding 'hartlijn - Dsm' 
waar reclamant over spreekt. Binnen deze zone mogen uitsluitend bouwwerken, geen
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gebouwen zijnde, ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd. Overige 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan.

De waterkering, planologisch geregeld middels de dubbelbestemming 'Waterstaat - 
Waterkering' is buiten de door reclamant genoemde belemmeringenstrook van 5 
meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding gelegen.

Het plangebied van bestemmingsplan 'Waterberging De Run Veldhoven' en de 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' ligt wel binnen de aanduiding 
'veiligheidszone - leiding' volgens het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009'. Dit 
betreft een strook van 12 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding. Binnen 
deze contour mogen geen kwetsbare objecten worden opgericht, behoudens de reeds 
bestaande kwetsbare objecten. De waterkering betreft geen kwetsbaar object. 
Abusievelijk is deze aanduiding niet in het ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging De 
Run Veldhoven' opgenomen. Deze aanduiding met bijbehorende regeling zal alsnog in 
het bestemmingsplan worden opgenomen.

De toelichting wordt op deze punten verduidelijkt (paragraaf 5.5 en 5.10).

4.3.3. Conclusie
De zienswijze is aanleiding het bestemmingsplan op de volgende punten aan te 
passen:

- Toelichting: in paragraf 5.10 wordt de tenaamstelling opgenomen zoals 
verzocht door leidingbeheerder.

- Toelichting: paragrafen 5.5 en 5.10 worden aangepast door de ligging van de 
dubbelbestemming 'Leiding - Koolwaterstoffen' en de aanduiding 
'veiligheidszone - leiding' in relatie tot het voorliggende bestemmingsplan te 
verduidelijken.

- Regels: ten behoeve van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' de volgende 
regels op te nemen: 'Ter plaatse van de aanduiding veiligheidszone - leiding 
geldt een plaatsgebonden risico contour van 10-6. Binnen deze contour mogen 
geen kwetsbare objecten worden opgericht, behoudens de reeds bestaande 
kwetsbare objecten.'

- Verbeelding: de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' conform de ligging in het 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2009' opnemen.

5. Ambtshalve aanpassingen

Bij de regels van het ontwerpbestemmingsplan is het Projectplan Run Grootgoor 
vastgesteld 11 juni 2019 als bijlage opgenomen. Abusievelijk zijn bij de ter inzage 
ligging van het ontwerpbestemmingsplan niet de bijlagen behorende bij dit Projectplan 
gevoegd. Deze worden alsnog toegevoegd.
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Veldhoven

Voorblad Burgemeester en Wethouders

Algemeen
Onderwerp : Realiseren gestuurde waterberging De 

Run.
Doel: besluitvorming

Datum B en W : 2 februari 2021
Agendapunt Afdeling : Regie & Ontwikkeling
Registratienummer : 20.0000827 Auteur : M. Yucesan
Aantal bijlagen : 3 Telefoon : 4398
Portefeuillehouder : A. van den Oever

Besluitvorming
Beslispunten : 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Waterberging de

Run Veldhoven' vast te stellen, volgens adviesnota nr. 21.015 en 
besluit nr. 21.016.

Status

Embargo

: openbaar
geheim, want..............

Ē3 nee 
ja

Afgestemd met : Intern afgestemd met de clusters Communicatie en Bedrijfsvoering 
Extern afgestemd met Waterschap de Dommel en de gemeenten 
Bergeijk en Eersel

Raad : ja, beeldvorming
^ ja, oordeels- Z besluitvorming

ja, informeren via Informatienota in leesmap

Vermelding op
openbare
besluitenlijst

: Het college wil een gestuurde waterberging bij de Natte Natuurparel 
Grootgoor realiseren. Deze waterberging moet wateroverlast in de 
regio verminderen. Het college besluit om het bestemmingsplan dat 
hiervoor nodig is, voor vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt hierover op 23 februari en 
16 maart 2021.



Datum raad 16 maart 2021 Datum B en W | :| 2 februari 2021
Agendapunt

Volgnummer 20.0000827 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.1

Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota college
Realiseren gestuurde waterberging De Run

Beslispunten

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' vast 
te stellen, volgens adviesnota nr. 21.015 en besluit nr. 21.016.

Inleiding

In de collegevergadering van 26 november 2019 heeft uw college ingestemd met het 
realiseren van een waterbergingsgebied bij de Run. Het waterbergingsgebied is nodig 
om ervoor te zorgen dat de steden in het beheersgebied van Waterschap De Dommel 
droge voeten houden in geval van uitzonderlijke regenval. De waterberging heeft met 
name tot doel om wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden binnen de kom 
van onder andere Eindhoven en Sint-Oedenrode te verminderen. Het Waterschap is 
voornemens dit waterbergingsgebied aan te leggen bij de natte natuurparel 
Grootgoor. Tegelijkertijd krijgt de beek de ruimte om te kronkelen en worden de 
gronden langs de nieuwe beek ingericht als natuur.

Om alle maatregelen mogelijk te maken, is een projectplan in het kader van de 
Waterwet opgesteld. In dat projectplan zijn de onderbouwing, inhoud en 
verantwoording van het project beschreven. Het Projectplan Run Grootgoor is op 9 juli 
2019 vastgesteld door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

Om het gestuurde waterbergingsgebied en beekherstel te realiseren, is een 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Omdat het plangebied 
voor het totale waterbergingsgebied ook in de gemeenten Eersel en Bergeijk is 
gelegen, is voor deze gronden ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter 
inzage gelegd. Er zijn drie zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan 
'Waterberging de Run Veldhoven' ingediend.

Beoogd effect

De bewoners in de steden in de regio Eidhoven beschermen tegen hoogwater.

Argumenten

1.1. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad een bestemmingsplan vast te 
stellen.
De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te 
stellen. Ook is de gemeenteraad bevoegd te oordelen over de ingediende zienswijzen. 
In totaal zijn drie zienswijzen ingediend door:
1. een reclamant met grondeigendommen in de gemeente Eersel;
2. reclamanten woonachtig aan de Turfweg en grondeigenaar van gronden grenzend 
aan het waterbergingsgebied;
3. de eigenaar en beheerder van de nabij het plangebied gelegen PRB-leiding.
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De zienswijzen van reclamanten nr. 1 en 2 hebben onder andere betrekking op de 
vrees voor het ontstaan van overlast door de bestemming van de gronden als 
waterbergingsgebied en de schade die hierdoor wordt geleden. De zienswijze van 
reclamant nr. 3 heeft betrekking op de belemmeringenstrook welke nabij het 
plangebied is gelegen.

Enkele (onderdelen van de) zienswijzen zijn aanleiding het bestemmingsplan aan te 
passen. Voor een goed beeld van de zienswijzen en de reacties hierop, wordt 
verwezen naar de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen 
Ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven'.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De kans is aanwezig dat reclamanten beroep indienen bij de Raad van State 
Diegenen die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, 
kunnen ook beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit kan tot 
vertraging van de uitvoering van de plannen leiden.

Financiën

Voor het realiseren van het waterbergingsgebied De Run is een anterieure exploitatie- 
overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het Waterschap. Hierbij zijn de te 
maken kosten voor deze ontwikkeling volledig verhaald op het Waterschap. De 
exploitatiebijdrage komt ten bate van productnummer 280109/39872. Voor eventuele 
planschades is geen planschade-overeenkomst met het Waterschap aangegaan. In de 
Waterwet is immers bepaald dat eventuele planschade op grond van de herziening van 
een bestemmingsplan vergoed moet worden door het Waterschap en niet door de 
gemeente.

Communicatie en samenspraak

Dit besluit vermelden wij op de openbare besluitenlijst van het college. Daarnaast 
worden alle indieners van een zienswijze schriftelijk geïnformeerd over uw besluit en 
ontvangen zij de concept nota van zienswijzen.

Het uiteindelijk vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend 
gemaakt in de Staatscourant, via DROP (het elektronisch gemeenteblad voor officiële 
bekendmakingen) en er wordt een verkorte melding geplaatst in het Veldhovens 
Weekblad. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal via de gemeentelijke website 
en www.ruimteliikeplannen.nl raadpleegbaar en analoog in te zien op het 
gemeentehuis.

Uitvoering I planning

De planning is om het bestemmingsplan te agenderen voor de oordeelsvormende 
raadsvergadering op 23 februari 202l en de besluitvormende raadsvergadering op 16 
maart 2021.

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor zes weken 
ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan er beroep worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend 
door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze 
naar voren te brengen.
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Bijlagen

> Ontwerpbestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven' (zie de volgende 
link:
hţţ2ŞiZZwww.ruimţeļiiķepļanneninļZYįewerZYļew?pļamdn^ŅĻ.IMŖO.0861iBP00ļ
31-0301):

> Concept Raadsvoorstel:
> Concept Raadsbesluit:
> Concept Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan 

^aterberging de Run Veldhoven'
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Technische vraag D66 inzake Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging De 
Run Veldhoven'
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart 
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 16 maart
Agendapunt 8.xx: Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging De Run Veldhoven'

Vraag:
1. Heeft reclamant nr. 1 nog recht op planschade omdat diens grond geen 

uitmaakt van dit plan van onze gemeente?

Antwoord:
Dat de gronden niet zijn gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan 
'Waterberging de Run Veldhoven' en niet binnen onze gemeente zorgt er niet voor dat 
iemand daarom geen recht zou hebben op een vergoeding in de planschade.



.........................

Raadsbesluit

21.022 | 21bs00010 
16 maart 2021

Rapportage Rekenkamercommissie Veldhoven DoeMee 
Openbare orde en veiligheid'

volgnummer :
datum raad :
agendapunt :
onderwerp :
'Toezicht en Handhaving -

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien de rapportage DoeMee 'Handhaving en Toezicht - Openbare orde en veiligheid' 
van 15 juni 2020,

overwegende dat:
4 De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan 

de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van 
het gemeentelijke beleid en bestuur;

4 De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het 
uitvoeren van de controlerende taak, waarbij het accent ligt op het mogelijk 
lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan;

gelet op:
4 De Gemeentewet;
4 De Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie;

b e s l u i t :

1. De rapportage DoeMee 'Handhaving en Toezicht - Openbare orde en veiligheid' van 
de rekenkamercommissie Veldhoven voor kennisgeving aan te nemen.
2. De aanbevelingen uit de rapportage DoeMee 'Handhaving en Toezicht - Openbare 
orde en veiligheid' over te nemen:

1) Blijf binnen het kader van werken vanuit de bedoeling streven naar 
verduidelijking van de doelen en acties richting de uitvoerders en partners;

2) Verrijk de evaluaties met duiding van de cijfers en maak explicieter de 
koppeling tussen gestelde doelen, ondernomen acties en voortgang doelbereik;

3) Blijf de capaciteit in relatie tot de taken en de prioriteiten nauwgezet volgen;
4) Blijf als raad scherp op het sturen op hoofdlijnen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 maart 2021

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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Bestuurlijke nota



Onderzoeksverantwoording

Aanleiding

De rekenkamercommissie van Veldhoven heeft deelgenomen aan een DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het 
gebied van Openbare Orde en Veiligheid (hierna: OOV). Necker van Naem heeft dit onderzoek opgezet. Bij een DoeMee-onderzoek 
tekenen verschillende rekenkamercommissies in op één onderzoeksaanpak, zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen 
worden. In een later stadium zullen ook de resultaten uit de andere gemeenten beschikbaar komen voor de gemeente Veldhoven. 
Deze worden samengebracht in een addendum, dat naar verwachting eind 2020 beschikbaar is.

Achtergrond: toezicht en handhaving op het gebied van OOV

Wat is toezicht en handhaving?

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van veel wet- en regelgeving. Doel hiervan is het 
vergroten van de leefbaarheid voor en de veiligheid van de inwoners van de gemeente. Toezicht is het geheel aan handelingen dat 
erop gericht is de naleving van rechtsregels te bevorderen of een eind te maken aan overtreding daarvan. Toezicht kan preventief, 
maar ook repressief van aard zijn. Bij preventief toezicht kan worden 
gedacht aan voorlichting en communicatie, bijvoorbeeld voorlichting aan 
inwoners over de regels voor het afsteken van vuurwerk, de motivatie 
achter die regels en de sancties die volgen als de regels overtreden 
worden. Repressief toezicht is gericht op het signaleren van gedrag dat in 
strijd is met wet- en regelgeving, zoals toezicht in uitgaans- en 
recreatiegebieden. Daarnaast kan toezicht objectgericht (bijvoorbeeld 
een bepaalde inrichting), subjectgericht (bijvoorbeeld een bepaalde 
persoon) en surveillancegericht (algemene aanwezigheid) zijn. Afhankelijk 
van het onderwerp, kan het toezicht dus op maat ingezet worden.
Handhaving is het vervolg op toezicht. Het is de reactie op 
geconstateerde overtredingen en gaat over het sanctioneren van gedrag 
dat niet normconform is.

Handhaving

Toezicht en handhaving op Openbare Orde en Veiligheid

Transformaties in de positie en werkwijze van de gemeente zijn al enige tijd bezig. Zo ook op het gebied van toezicht en 
handhaving van de openbare orde en veiligheid. De gemeenteraad bepaalt de kaders waarbinnen de burgemeester en het college 
dienen te blijven wanneer zij de orde in het openbaar gebied willen bewaren.

Zo neemt een gemeenteraad kaders op in de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Denk aan de mogelijkheden om 
drugshandel en drugsgebruik op straat tegen te gaan, overlast in horecagebieden te beperken en het opnemen van regelgeving in 
de APV om lokale problematiek aan te pakken. De gemeente werkt samen met andere organisaties binnen de veiligheidsketen.

Toezicht

©
Preventief Repressief/^^. \
voorlichting 6 toezicht op I I

communicatie naleven wet J

___1 \____
I Objectgericht

Sutijectgericht ■■""X



Daarmee is de gemeente onderdeel van een groter geheel, waarin vraagstukken rondom regie, verantwoordelijkheden en 
rolverdeling actueel zijn.

De Gemeentewet biedt de raad de mogelijkheid om de positie van de burgemeester ten aanzien van OOV te versterken. De 
bevoegdheden van de burgemeester zijn in de afgelopen decennia dan ook toegenomen. Zo kan de raad op basis van een 
verordening zorgen dat de burgemeester handhavend kan optreden tegen woonoverlast en bijvoorbeeld camera's in het openbaar 
gebied kan plaatsen. Deze nieuwe bevoegdheden dragen bij aan (het gevoel van) veiligheid, maar roepen ook vragen op. 
Bijvoorbeeld over privacy en over doorzettingsmacht. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij veel 
politieke partijen zien worstelen met de dilemma's en vragen die het waarborgen van de openbare orde en veiligheid met zich 
meebrengt.

Samen met aanverwante wetgeving zoals opgenomen in (artikel 13b van) de Opiumwet en de verruiming daarvan per 1 januari 
2019, wordt daarnaast de burgemeester de mogelijkheid geboden om drugshandel en de overlast die daardoor ontstaat zoveel als 
mogelijk te beperken. De Afdeling Advisering van de Raad van State merkte in het document "Voorlichting over rol van gemeenten 
bij aanpak ondermijnende criminaliteit" (publicatiedatum 2 april 2019) al op dat de openbare ordetaak van de burgemeester en de 
bestaande bestuurlijke bevoegdheden voldoende ruimte bieden om als gemeente een essentiële bijdrage te leveren aan de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook wordt geconstateerd dat gemeenten hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
instrumentarium op dit gebied nog onvoldoende weten te benutten.

Deze drie ontwikkelingen - transformatie in positie en werkwijze, toenemende bevoegdheden en onderbenutting van de 
beschikbare bevoegdheden - zijn voor Necker van Naem de aanleiding geweest om in verschillende gemeenten een 
benchmarkonderzoek naar toezicht en handhaving op OOV aan te bieden. De reken kamercommissie van Veldhoven heeft zich 
hiervoor aangemeld, evenals de gemeenten Assen, Emmen, Rijssen-Holten, Best, De Fryske Marren, Den Helder, Zwolle, Veendam, 
Bernheze, Tynaarlo, Wijchen, Molenlanden en Edam-Volendam.

Doelstelling en vraagstelling

Voor het onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd:

Het onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op OOV, met specifieke aandacht voor de 

rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit domein.

In dit onderzoek beoordelen we het OOV-beleid en instrumentarium. Hierbij laten wij toezicht en handhaving op grond van de 
Drank- en Horecawet buiten beschouwing. In het onderzoek hebben we de volgende centrale vraag gehanteerd:

De volgende deelvragen zijn onderzocht:

Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van OOV heeft de gemeente vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en 
doeltreffend uitgevoerd?

Beleid en uitvoeringsprogramma's

1. Welk beleid is door de gemeente vastgesteld ten aanzien van toezicht en handhaving op OOV en welke ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden in dit beleid?

2. In hoeverre is dit beleid inzichtelijk en adequaat geformuleerd?
a. In hoeverre zijn er meetbare doelen geformuleerd voor toezicht en handhaving op OOV?
b. In hoeverre is er een passende sanctiestrategie geformuleerd?

3. Op welke wijze is het OOV-beleid uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's?
a. Welke keuzes (prioritering) heeft de gemeente daarbij gemaakt?
b. In hoeverre ligt er een gedegen probleemanalyse ten grondslag aan de prioriteiten voor toezicht en 

handhaving op OOV?
c. In hoeverre zijn het OOV-beleid en het uitvoeringsprogramma door de gemeente afgestemd met 

samenwerkingspartners (andere handhavingsorganisaties)?

Organisatie en uitvoeringspraktijk

4. In welke mate voert de gemeente het toezicht- en handhavingsbeleid voor OOV uit?
a. Welke capaciteit heeft de gemeente beschikbaar en hoe wordt de capaciteit in de praktijk ingezet?



b. Hoe en hoe vaak treedt de gemeente op tegen welke overtreding en met welk resultaat?
c. Wordt er volgens de in het beleid vastgestelde prioritering gewerkt?

5. Hoe verloopt de samenwerking met de handhavingspartners?
6. In hoeverre worden resultaten uit de uitvoering geëvalueerd en gebruikt als input voor het (bij)sturen van OOV-beleid, 

waaronder het aanpassen van de prioriteiten?
7. Benut de gemeente haar instrumentarium ten behoeve van OOV?
8. Welke knelpunten worden door de gemeente ervaren in de uitvoering van toezicht en handhaving op OOV?

Sturing door de raad

9. Hoe wordt de raad geïnformeerd over de met toezicht en handhaving op OOV bereikte resultaten?
10. Hoe vervult de raad zijn kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot toezicht en handhaving op OOV?
11. Welke aanbevelingen kunnen aan de raad worden gedaan ten aanzien van sturing en controle?

Onderzoeksuitvoering

Onderzoeksmethoden

In het onderzoek is gebruikgemaakt van een studie van de relevante beleidsstukken, uitvoeringsplannen,
verantwoordingsinformatie en overige relevante documentatie van de gemeente Veldhoven. Op basis van deze documentstudie 
zijn vervolgens gesprekken gevoerd met de burgemeester van Veldhoven, wethouderVan den Oever, de coördinatorToezicht en 
Handhaving, de coördinator Integrale Veiligheid, de coördinator vergunningen en ondersteuning/senior jurist en een 
groepsgesprek met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en vertegenwoordigers van de politie. De 
onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode september 2019 - maart 2020.

Wederhoorprocedure

Op 11 juli 2020 is de rapportage aan de ambtelijke organisatie en het bestuur voorgelegd voor een verificatie van de feiten en om 
een reactie te formuleren op de conclusies en aanbevelingen. Op 19 december 2020 is het definitieve rapport aangeboden aan de 
griffie.

Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit twee delen: de Bestuurlijke nota en de Nota van bevindingen. De Bestuurlijke nota bevat deze 
onderzoekverantwoording en wordt in het definitieve rapport gevolgd door de conclusies 8t aanbevelingen. De Nota van 
bevindingen bevat 3 hoofdstukken:

I In hoofdstuk één wordt inzicht geboden in het beleid en de uitvoeringsprogramma's
I In hoofdstuk twee komen de organisatie en de uitvoeringspraktijk van het thema aan bod
I Hoofdstuk drie beschrijft de sturing door de raad.

Tot slot treft u in de bijlagen een overzicht aan van de geraadpleegde bronnen en een afkortingenlijst.



Centrale boodschap

Samenyátting

handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid staat in de gemeente Veldhoven stevig op de kaart. Er is 
van een heldere visie op het thema, waarbij het werken vanuit de bedoeling centraal staat. Hiermee wordt bedoeld dat het 

doel (het beëindigen van de overtreding) centraal staat, en niet de middelen die ingezet worden om het doel te bereiken. 
Uitvoerders worden ook geacht naar de bedoeling van de persoon in kwestie te kijken: waar komt bepaald gedrag vandaan en 
welke interventie is kansrijk om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Werken vanuit de bedoeling betekent voor de 
gemeente ook dat ze bedrijven en inwoners de ruimte geeft om zelf met oplossingen te komen en met hen samen wil werken op 
basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Het is opvallend dat de visie breed wordt uitgedragen door gesprekspartners 
uit alle onderdelen van de organisatie, ongeacht of het uitvoerders, bestuurders, of beleidsmedewerkers betreft.

Gekoppeld aan deze heldere visie kent de gemeente Veldhoven een deugdelijke en complete beleidscyclus.

Tot slot is er sprake van breed gedragen tevredenheid over de interne en externe samenwerking op het gebied van Toezicht en 
Handhaving OOV. Deze tevredenheid is er op alle niveaus van de eigen organisatie, alsmede bij de gesprekspartners van de politie.

De constructieve samenwerking, in combinatie met de heldere visie en deugdelijke beleidscyclus, maakt dat er in Veldhoven vanuit 
een zeer solide basis wordt gewerkt aan Toezicht en Handhaving OOV. Onderstaand presenteren wij 8 conclusies en 4 
aanbevelingen, waarmee de rekenkamercommissie een positieve bijdrage hoopt te leveren aan het constante leer- en 
verbeterproces van de organisatie en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

Conclusies

Conclusies beleid

Conclusie 1: Beleid is volledig, maar de doelen zijn vrij algemeen geformuleerd.

De beleidscyclus is in Veldhoven volledig, in de zin dat de benodigde documenten vanuit de Big8-cyclus aanwezig zijn. Een 
opvallend punt in de documenten is de vrij algemene formulering van doelstellingen. In het licht van het werken vanuit de 
bedoeling is ervoor gekozen om meer in maatwerk oplossingen te denken. Dit maakt het logisch dat er niet in harde, meetbare 
doelstellingen wordt gedacht. De waarde van concrete doelstellingen zit desalniettemin in de transparantie, navolgbaarheid en 
duidelijkheid die dit met zich meebrengt. Ook binnen het werken vanuit de bedoeling moet het mogelijk zijn om de doelstellingen 
een slag concreter te maken. De algemene formulering van doelen maakt het lastig te beoordelen in hoeverre een doel behaald is. 
Positief is dat aan de doelen in het Vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid (VTH) concrete acties worden gekoppeld. 
Hierin loopt de gemeente Veldhoven voor op andere onderzochte gemeenten in dit onderzoek.

Conclusie 2: Evaluaties lijken invloed te hebben op het beleid.

De onderzoekers vonden een logisch verband tussen de uitkomsten van de evaluaties en de bijbehorende actiepunten. Deze 
actiepunten komen terug in het uitvoeringsprogramma van de daarop volgende periode. In gesprekken wordt dit verband ook 
gelegd. Uitvoerders en partners geven aan dat hun input wordt meegenomen in het opstellen van de nieuwe prioriteiten.

Conclusie 3: De capaciteitsplanning is goed vormgegeven in Veldhoven.

De prioriteiten in nieuwe beleidsplannen worden opgesteld rekening houdende met de beschikbare capaciteit. Uit gesprekken 
blijkt dat ook bij de planning van actieweken, in goed overleg wordt gekeken dat uitvoering en partners voldoende capaciteit 
beschikbaar hebben om deze acties tot een succes te maken.



Conclusie 4: Sanctioneringsstrategie laat veel ruimte voor maatwerk.

De sanctionering in Veldhoven wordt gekenmerkt door maatwerk, dit strookt met de visie van het handelen vanuit de bedoeling. 
Een nadeel van deze werkwijze is dat deze strategie lastiger te verantwoorden, registreren en evalueren is. In dat kader kan in het 
beleid een poging worden gedaan om helderder inzichtelijk te maken op basis van welke feiten of gedragingen en na welke opties 
te hebben uitgeput, alsnog wordt overgegaan tot welke bestuursrechtelijke danwel strafrechtelijke sancties.

Conclusies organisatie en uitvoeringspraktijk

Conclusie 5: Evaluaties bieden onvoldoende inzicht in hetdoelbereik.

Het is lastig op te maken uit de evaluaties hoe de ondernomen acties in verband staan tot de gestelde doelen. Ook kan bij de 
genoemde cijfers meer duiding gegeven worden. Een voorbeeld: Het aantal binnengekomen meldingen wordt wel benoemd, maar 
er wordt geen uitsplitsing gemaakt per type melding of verantwoording afgelegd over de termijn van afhandeling. Ook missen de 
onderzoekers het perspectief van voorgaande járen en bijbehorende duiding van eventuele opvallende verschuivingen.

Conclusie 6: Alle betrokkenen zijn positief over de samenwerking.

In de meeste onderzochte gemeenten verschilt de tevredenheid over de interne (tussen uitvoering, beleid en bestuur) en externe 
(met ketenpartners) samenwerking afhankelijk van de gesprekspartner. Vaak voelen de uitvoerend medewerkers zich onvoldoende 
gehoord door het bestuur en de beleidsmedewerkers. In de gemeente Veldhoven waren alle gesprekspartners tevreden over de 
samenwerking en de wijze waarop omgegaan wordt met signalen vanaf de werkvloer.

Conclusie 7: De (juridische) capaciteit is een blijvend punt van aandacht.

De uitvoeringscapaciteit in Veldhoven voldoet momenteel, maar is niet ruim bemeten. De afgelopen járen zijn meer taken bij de 
gemeente terecht gekomen. De politie maakt een terugtrekkende beweging, dit leidt nu al tot lastige situaties. Het is goed om op 
te merken dat de organisatie zelf alert is op deze ontwikkeling en momenteel met behulp van een extern adviseur zoekt naar 
oplossingen in termen van efficiëntie en het uitbesteden van taken. De capaciteit op de juridische afdeling is een punt van zorg. Uit 
gesprekken blijkt dat de capaciteit momenteel onvoldoende is, er is regelmatig teveel werk op de afdeling. Hierbij wordt voorrang 
gegeven aan het thema veiligheid, maar dit betekent wel dat juridische ondersteuning op andere beleidsterreinen in de knel komt.

Conclusie sturing door de raad

Conclusie 8: De raad heeft soms de neiging te sturen op details.

De informatievoorziening aan de raad is in Veldhoven goed georganiseerd. Hiertoe worden zowel formele als informele middelen 
en momenten benut. De raad in Veldhoven is zeer betrokken bij het onderwerp Toezicht en Handhaving OOV. Het onderwerp 
leent zich wel voor een focus op incidenten, dit is bij het merendeel van de raden in de onderzochte gemeenten het geval. Uit 
gesprekken en documenten blijkt dat ook de raad in Veldhoven soms de neiging heeft om op incidenten te acteren. Dit is (zeker 
vanuit de volksvertegenwoordigende rol) een begrijpelijke houding, maar het is belangrijk dat de raad zich voornamelijk bezig 
houdt met controle en sturing op de grote lijnen en minder op de details in individuele gevallen.

Aanbevelingen

Aanbeveling 1: Blijf binnen het kader van werken vanuit de bedoeling streven naar verduidelijking van de doelen en acties 

richting de uitvoerders en partners

Het beleid in Veldhoven is er op gericht om te werken vanuit de bedoeling. In dat licht is ervoor gekozen om meer in maatwerk 
oplossingen te denken. Doelstellingen zijn daarbij dan vooral kwalitatief van aard en deze manier van werken verdraagt zich 
minder met een verdere concretisering van de gestelde doelen. Dat laat echter onverlet, dat verduidelijking van de bedoelingen 
naar de verschillende uitvoerders en partners zinvol is en gehandhaafd dient te blijven.

Aanbeveling 2: Verrijk de evaluaties met duiding van de cijfers en maak explicieter de koppeling tussen gestelde doelen, 

ondernomen acties en voortgang doelbereik.

Zoals aangegeven is het prijzenswaardig dat de evaluaties beknopt zijn, en dat er een link is tussen de evaluatie en het nieuwe 
uitvoeringsprogramma. Om het nut van de evaluaties te vergroten, strekt het tot aanbeveling om deze op twee elementen te 
verbeteren. De cijfers moeten gekoppeld worden aan duiding, zo wordt inzichtelijk hoe de situatie zich ontwikkelt ten opzichte van 
eerdere járen, maar ook welk handelen en welke gebeurtenissen ten grondslag liggen aan de cijfers. Daarnaast is het van belang 
om in de evaluaties de koppeling te leggen met de gestelde doelen. Deze koppeling heeft in ieder geval betrekking op het op dat 
moment geëvalueerde uitvoeringsprogramma. Een extra stap kan zijn om de evaluatie te verbreden, door ook te rapporteren over



de voortgang in meerjarenperspectief, in relatie tot de lokale en regionale prioriteiten. Zo kan het gesprek over de jaarevaluatie 
ook in het bredere kader geplaatst worden: waar komen we vandaan, hoe ver zijn we nu en waar gaan we naartoe?

Aanbeveling 3: Blijf de capaciteit in relatie tot de taken en de prioriteiten nauwgezet volgen.

Voer als raad het open gesprek met bestuur en organisatie, of de capaciteit in relatie tot taken en prioriteiten voldoet. Daarbij 
moet meegenomen worden dat de onderzochte gemeentes een trend signaleren dat er een toename van handhavingsverzoeken 
vanuit de samenleving is. Als deze trend doorzet heeft dit gevolgen voor de capaciteit die beschikbaar is voor de eigen prioriteiten. 
Het strekt tot aanbeveling dat in de jaarlijkse evaluaties wordt meegenomen hoe prioriteiten en capaciteit zich tot elkaar 
verhouden.

Aanbeveling 4: Blijf als raad scherp op het sturen op hoofdlijnen.

Zoals in conclusie 8 beschreven hebben veel gemeenteraden in ons onderzoek (waaronder de Veldhovense raad) de neiging om te 
sturen op incidenten en op basis daarvan op details op operationeel niveau. Het is echter vanuit rolvastheid aan te bevelen om 
streng te zijn op het eigen rolbesef. Dit wil niet zeggen dat incidenten niet besproken moeten worden of dat zij niet de aandacht 
van de raad verdienen. Het is wel zaak dat hierbij altijd het bredere perspectief de boventoon blijft voeren.



. Reactie college van B&W
Door ha college van burgemeester en wethouders zijn in het kader van de wederhoorprocedure de volgende opmerkingen 
geplaatst; (de volledige brief 

\
Feitelijke onjuistheden

■Pt conceptrapport hebben wij een aantal feítelijke onjuistheden aangetroffen:

I Pagina 15: bij de zin, Boa's zetten momenteel in op preventie, bijvoorbeeld door middel van lessen op middelbare scholen; 

verzoeken wij Jtoe te voegen: "en zoeken aansluiting bij het jeugd netwerk".

Pagina 22: "mJandbordpolitiecijfers" moet zijn "maanddashboardcijfers".

Pagina 24: BiftJe zin: "Daarbij zijn in de politieorganisatie in Veldhoven de afgelopen járen veel personele wisselingen met name 

rondom wiikaaentschap geweest, die de continuïteit negatief hebben beïnvloed". Wij verzoeken u de hiervoor onderstreepte 
zinssnedah daaraan toe te voegen en aan het einde van de zin: "dit is inmiddels grotendeels opgelost.".

Pagina 25: laatste zin toevoegen: "praten waar kan en doorpakken waar moet!”

''f’agina 26: het woord jaarplannen vervangen door beleidsplannen.

Pagina 27: de woorden “raad te veel op de stoel van het college wil zitten" weglaten. Je kunt het anders omschrijven en daarmee 
het zelfde bedoelen.

Pagina 28: Juiste benaming is: De heer R. Drenth; Operationeel expert Wijkzorg Veldhoven/Waalre (politie) en De heer E. Brom: 
Operationeel expert Wijkzorg Waalre/Veldhoven 

Pagina 28: Mevrouw F. van Boxtel is de juiste benaming

Pagina 28: De heer M. Delhez: toevoegen; ook portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid 

Algemeen:

Verder hebben we een aantal opmerkingen over de rapportage:

Pagina 3: Deze pagina is nog leeg. Wat wordt de invulling van deze pagina?

Pagina 4: Het college begrijpt dat er nog een addendum toegevoegd wordt eind 2020. Wij ontvangen dit addendum graag als dit 
beschikbaar is.

Pagina 10, 11 en 12: Deze moeten nog worden gevuld.

In het document wordt de ene keer gesproken over 8 Kempense gemeente en de andere keer over basisteam de Kempen. We 
adviseren om de laatste benaming aan te houden.

Daarnaast wordt in het gehele document de ene keer gesproken over OVV en de andere keer over openbare orde en veiligheid; we 
adviseren om hier een consequente benaming hanteren.

Bestuurlijke reactie

U heeft ons gevraagd om een eerste bestuurlijke reactie te geven op het concept onderzoeksrapport. In de vastgestelde procedure 
reageert ons college pas bestuurlijk op de definitieve versie van het rapport. Wij kiezen er daarom voor om de gebruikelijke 
procedure te volgen en dus nog niet bestuurlijk op het conceptrapport te reageren.



Nawoord opdrachtgever

Graag willen wij het college dankzeggen voor de reactie op ons onderzoeksrapport. Wel betreuren wij het dat 
de reactie van het college lange tijd op zich heeft laten wachten (bijna 5 maanden) waardoor de doorlooptijd 
van dit onderzoek onnodig lang is geworden.

Voor wat betreft de feítelijke onjuistheden, hebben wij de opmerkingen van het college in het rapport verwerkt, 
met uitzondering van de opmerking bij pagina 27. Wij zijn van mening dat dit een correcte weergave van de 
bevindingen is.

Voor wat betreft de opmerkingen onder "Algemeen":

Pagina 3 is slechts een titelpagina, daar is geen tekst gepland;

Pagina's 10 t/m 12 waren gereserveerd voor de reactie van het college en het nawoord van de 
reken kamercommissie.

Pagina 4, het addendum; zodra dit beschikbaar komt zullen wij dat doorsturen.

De 8 Kempense gemeenten hebben wij gewijzigd in Basisteam de Kempen.

De afkorting OOV (Openbare Orde en Veiligheid) hebben wij vanwege de leesbaarheid toegepast. Dit is ook 
aangegeven op pagina 4 onder "Aanleiding" en is ook opgenomen in de lijst van gebruikte afkortingen. Wij 
hebben dat niet aangepast.

Tot slot willen wij in dit nawoord onze dank uitspreken aan de bestuurders en ambtenaren die constructief aan 
dit rapport hebben meegewerkt.



Nota van bevindingen



Beleid en uitvoeringsprogramma's

dit hoofdstuk nemen wij het beleid en de uitvoeringsprogramma's van de gemeente Veldhoven ten aanzien van toezicht en 
handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid onder de loep. De volgende deelvragen komen aan bod:

1. Welk beleid is door de gemeente vastgesteld ten aanzien van toezicht en handhaving op OOV en welke 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in dit beleid?

2. In hoeverre is dit beleid inzichtelijk en adequaat geformuleerd?
a. In hoeverre zijn er meetbare doelen geformuleerd voor toezicht en handhaving op OOV?
b. In hoeverre is er een passende sanctiestrategie geformuleerd?

3. Op welke wijze is het OOV-beleid uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's?
a. Welke keuzes (prioritering) heeft de gemeente daarbij gemaakt?
b. In hoeverre ligt er een gedegen probleemanalyse ten grondslag aan de prioriteiten voor toezicht en 

handhaving op OOV?
c. In hoeverre zijn het OOV-beleid en het uitvoeringsprogramma door de gemeente afgestemd met 

samenwerkingspartners (andere handhavingsorganisaties)?

1.1 ļ Introductie op OOV in Veldhoven

Deze rapportage is het resultaat van een DoeMee-onderzoek van Necker van Naem waar de reken kamercommissie van Veldhoven 
aan heeft deelgenomen: het onderzoek wordt en is in meerdere gemeenten uitgevoerd, zodat de resultaten met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Deze vergelijking volgt nadat de onderzoeken ook in de andere gemeenten afgerond zijn. In dat kader is het goed 
om af te bakenen waar het onderzoek wel én niet over gaat.

Dit onderzoek biedt inzicht in het OOV-beleid en de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving en de wijze waarop dit - op 
systeemniveau - is ingericht in de deelnemende gemeenten. Openbare Orde en Veiligheid is een breed en complex domein. Dit 
onderzoek laat daarom een aantal zaken buiten beschouwing, waaronder de (controle op) de Drank- en Horecawet, 
brandveiligheid en crisisbeheersing. Hoewel het takenpakket van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ten dele 
gericht is op OOV, valt een deel van het VTH-takenpakket, waaronder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en milieu, 
buiten de kaders van dit onderzoek.

OOV landelijk in ontwikkeling

Op het terrein van OOV zijn verschillende ontwikkelingen gaande. In de afgelopen járen heeft het rijk veel bevoegdheden op het 
gebied van openbare orde en veiligheid bij de gemeenten neergelegd, onder andere op basis van de Gemeentewet, Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) en de Opiumwet (ook bekend als de Wet Damocles).
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Taken binnen dit terrein worden veelal, maar niet uitsluitend, uitgevoerd binnen samenwerkingsverbanden.1 Onderwerpen die 
raken aan sociale veiligheid, zoals overlast, verloedering en criminaliteit, krijgen toenemende politieke en maatschappelijke 
belangstelling. Burgers en bedrijven hebben niet alleen behoefte aan een feítelijke bevordering van veiligheid, maar ook aan een 
gevoelsmatige veiligheid en leefbaarheid van de gemeente.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de politie op een andere wijze Ínhoud geeft aan haar rol op het gebied van handhaving 
op openbare orde en met name veiligheid. De 'kerntakendiscussie' rondom de politie wordt al járen gevoerd. In 2014 schreven de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie aan de Tweede Kamer 'Het is niet de bedoeling dat de 
politie zich op terreinen terugtrekt, maar wel dat zij op een aantal terreinen een andere rol op zich zal nemen: minder uitvoerend, 
meer signalerend en adviserend daar waar anderen verantwoordelijk zijn.'1 2 Uit recent onderzoek van Salet, Universitair docent 
Criminologie bij de vakgroep Strafrecht 8t Criminologie van de Radboud Universiteit, blijkt dat een deel van de politiemensen op 
verschillende manieren probeert taken binnen het veiligheidsdomein op afstand te houden of af te stoten.3

Toezicht en handhaving op OOV in Veldhoven

Binnen de context van deze ontwikkelingen geeft Veldhoven vorm aan toezicht en handhaving op OOV, in beleid en 
uitvoeringsprogramma's. Veldhoven scoort goed ten opzichte van andere gemeente op het gebied van openbare orde en 
veiligheid. In de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad, waarin de onveiligste gemeente bovenaan staat en de veiligste 
gemeente onderaan, stond Veldhoven in 2018 op de 245e plek, een lichte achteruitgang vergeleken met het voorgaande jaar, toen 
Veldhoven op de 261e plek stond.4 De misdaadcijfers en het aantal diefstallen in Veldhoven zijn aanzienlijk lager dan het landelijke 
gemiddelde.5 Daarnaast laat het aantal misdrijven in de gemeente tussen 2014 en 2018 een dalendetrend zien.

Ondanks de goede veiligheidssituatie in Veldhoven, is er een lichte stijging van de gevoelens van onveiligheid en het 
vermijdingsgedrag tussen 2012 en 2016.6 Opvallend is dat de ervaren overlast en de onveiligheidsperceptie juist substantieel 
dalen. De onveiligheidsperceptie meet hoe inwoners de veiligheidssituatie in de eigen buurt zien, of ze bijvoorbeeld vermoeden 
dat er sprake is van criminaliteit. Onveiligheidsgevoelens geeft inzicht in hoe vaak respondenten zelf een onveilig gevoel hebben in 
hun eigen buurt. Vermijdingsgedrag is het aanpassen van gedrag als gevolg van (een perceptie van) onveilige situaties in de eigen 
buurt, bijvoorbeeld omlopen of 's avonds de deur niet open doen.7 Onderstaande grafiek laat de relatieve stijging ten opzichte van 
2012 zien, met 2012 als uitgangsjaar (2012=100).

1 Op het gebied van Bibob en de Opiumwet zijn er ook handelingen die gemeenten zelfstandig verrichten, zoals het nemen van een besluit 
om een woning te sluiten.

2 Kamerbrief 29628, nr. 4 over kerntaken van de politie, 15 juli 2004

3 Renze Salet, Verborgen strijd in het veiligheidsdomein: over samenwerking tussen politie en gemeente bij de bestuurlijke aanpak van 
overlast en criminaliteit, Tijdschrift voor Veiligheid 2019-1

4 Zie https://www.ad.nl/binnenland/hoe-veilig-is-iouw-gemeente-bekiik-het-hier~a9240099/

5 Zie www.waarstaatjegemeente.nl

6 Zie www.waarstaatiegemeente.nl Dit betreft cijfers t/m 2016, dit is dus geen actuele stand van zaken. Deze cijfers worden enkel genoemd
om een beeld te schetsen, hieraan worden geen conclusies verbonden.

Waarstaatjegemeente.nl
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Diverse problematiek in Veldhoven

De problematiek waar handhavers en toezichthouders mee te maken hebben in Veldhoven is divers, zo blijkt uit gesprekken. 
Terugkerende onderwerpen zijn jeugd, verwarde personen, fietsendiefstal, bijtincidenten, evenementen en 
woon wagen problematiek.

Een aanhoudend aandachtspunt in Veldhoven is de jeugdproblematiek. Aangezien Veldhoven stedelijker is dan de overige 
Kempengemeenten, is deze jeugdproblematiek wat anders van aard dan in de overige Kempengemeenten. Het gaat wat dat 
betreft beter dan een aantal jaar geleden. Sinds 2018 hebben boa's een grotere rol en verantwoordelijkheid bij deze groep. Dit uit 
zich in het in beeld krijgen en in gesprek gaan met groepen en waar nodig repressief optreden.8 Boa's zetten momenteel in op 
preventie, bijvoorbeeld door middel van lessen op middelbare scholen en zoeken aansluiting bij het jeugdnetwerk

In 2018 heeft de gemeente Veldhoven zes zaken aan de hand gehad op basis van de Damocles wetgeving (drugsproblematiek). Dit 
heeft geleid tot vier sluitingen van panden en twee bestuurlijke waarschuwingen.

Een recent aandachtspunt is de permanente bewoning van vakantieparken. Uit gesprekken blijkt dat daar momenteel gezamenlijk 
op wordt ingezet door de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Toezicht en Handhaving en Integrale Veiligheid. In 2019 is men 
begonnen om inzichtte krijgen in deze problematiek, waarbij de inzet is om met menselijke maat te handhaven.

Evaluatie Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2018



1.27 Beleid in beeld: de structuur

De VTH-beleidscyclus in Veldhoven is compleet en relevant

Toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid wordt vanuit 
verschillende beleidsvelden georganiseerd. Gemeenten richten dit in de 
praktijk op verschillende manieren in. Vanuit de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) is een gemeente in ieder geval verplicht om beleid op 
het vlak van toezicht en handhaving, jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en 
jaarverslagen op te stellen. Dit model van sturing en evaluatie is onderdeel van 
de Big8-cyclus.

In Veldhoven zijn de documenten voor een volledige Big8-beleidscyclus op het 
gebied van Vergunningverlening, Toezicht en handhaving op openbare orde en 
veiligheid aanwezig en actueel. In het beleidsplan Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 2018-2022 (VTH-beleid) staan de visie en ambities van 
de gemeente. Deze worden uitgewerkt in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. In 
jaarlijkse evaluaties wordt de voortgang van de VTH-plannen onder de loep 
genomen.

Strategisch
beleidskader

Strategische
cyclus

Rapportage 8t 
evaluatie

Operationeel
beleidskader

Planning St 
control

Operationele
cyclusVoorbereiden Monitoren
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Figuur 1: BigS-cyclus

In zes van de zeven gemeenten waar het DoeMee-onderzoek reeds is
afgerond, was sprake van een complete Big8-cylcus. Wel is in twee van deze gemeenten het uitvoeringsprogramma of beleid niet 
meer actueel. Wat Veldhoven apart zet van de rest, is dat de gemeente duidelijk aangeeft dat de Big8-cyclus voor haar niet alleen 
een wettelijke verplichting is. De gemeente denkt in de beleidsstukken en uitvoeringsprogramma's expliciet na over de manier 
waarop de verschillende documenten aan elkaar gekoppeld zijn en wat de positie van het document is in het grotere 'Big-8' 
geheel.9 Hierbij gaat de gemeente voorbij aan het volgen van een model op papier. In plaats daarvan gebruikt de gemeente de 
Big8-cyclus om de randvoorwaarden te creëren die doelgericht beleid en uitvoering op het gebied van openbare orde en veiligheid 
mogelijk maken.

Regionale en lokale veiligheidsplannen

Naast het VTH-beleid stellen gemeenten vaak een integraal veiligheidsplan op, waarin de bijdragen van de politie en andere 
partners van de gemeente op elkaar worden afgestemd. In het veiligheidsplan worden beleidsvoornemens benoemd en 
geprioriteerd. De basis voor het veiligheidsbeleid in de gemeente Veldhoven is het Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 (RVP) van 
de regio Oost-Brabant. Dit is opgesteld door 38 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners uit de 
regio.

Dit plan is verder uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP). Dit beleidsplan is vastgesteld door een 
samenwerking van basisteam de Kempen10 11, de politie en het OM. Het veiligheidsplan wordt uitgewerkt in tweejaarlijkse 
uitvoeringsplannen. Het veiligheidsplan en uitvoeringsplan vormen gezamenlijk een basis voor de inzet van handhaving.

1.3/ Beleid in beeld: de Ínhoud

Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: handhaven vanuit de bedoeling

In dit beleidsplan zet de gemeente Veldhoven op hoofdlijnen de kaders voor het VTH-beleid neer. De gemeente ambieert een 
'veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor inwoners en een goed werkklimaat voor bedrijven.'11 De gemeente wil daarnaast 
niet de nadruk leggen op regels, maar werken vanuit de bedoeling. Werken vanuit de bedoeling betekent voor de gemeente ook 
dat ze bedrijven en inwoners de ruimte geeft om zelf met oplossingen te komen en met hen samen wil werken op basis van 
vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.

H ieruit volgen voor de gemeente de volgende doelen voor OOV:
7 Het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving;

9 Zie bijvoorbeeld Uitvoeringsprogramma VTH, p. 10-11

10 Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre

11 Beleidsplan VTH, p. 3



Z Steeds betere afstemming tussen planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving, maar ook tussen ons als 
gemeenten, onze ketenpartners, inwoners en bedrijven (initiatiefnemers en belanghebbenden);

Z Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van onze gemeenten;
Z Het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.12

VTH-beleid: stevige risicoanalyse als basis voor prioriteiten en werkwijze

Het is voor gemeenten eigenlijk niet haalbaar om toezicht te houden op de naleving van alle regels. Voor een duidelijk en 
doelmatig handhavingsbeleid is het daarom noodzakelijk om prioriteiten te stellen. De gemeente Veldhoven hecht veel belang aan 
efficiënt en doelmatig toezicht en handhaving. Aan de voorkant doet de gemeente al veel werk om deze ambitie te kunnen 
realiseren. Voorafgaand aan het opstellen van het beleidsplan VTH heeft de gemeente zoveel mogelijk de risico's vastgesteld om te 
kunnen bepalen wat prioriteit heeft en welke werkwijze en taken de gemeente oppakt.13 De gemeente heeft een risicoanalyse uit 
laten voeren door ervaringsdeskundigen uit verschillende gemeenten. Hiervoor is gekeken wat het effect is op de veiligheid van 
het meest realistische maximale incident. Daarnaast is gekeken wat het effect is op de leefbaarheid wanneer er géén toezicht en 
handhaving zou plaatsvinden in een reguliere situatie. Ook is de kans van overtreding ingeschat, wanneer er geen toezicht en 
handhaving plaats zou vinden.

Uit de risicoanalyse blijkt welke activiteiten risico's met zich meebrengen en welke thema's daarmee prioriteit hebben. Er wordt 
onderscheid gemaakt in drie prioriteiten: hoog, gemiddeld en laag.

Brede regionale basis via Regionaal Veiligheidsplan

De basis voor het veiligheidsbeleid in de gemeente Veldhoven is het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) van de regio Oost-Brabant. In 
dit plan zijn de algemene strategische doelen en de prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgelegd. In het plan worden zeven 
algemene doelen voor de periode 2019-2022 gesteld, variërend van een afname van criminaliteit tot het vergroten van 
betrokkenheid van private partners.14 Daarbij wordt in het plan gekozen voor strategische thema's, waar alle gemeenten extra 
aandacht op leggen:

! Veilige woon- en leefomgeving;
! Ondermijnende criminaliteit;
! Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie;
! Cybercrime en cybersecurity.

In het RVP zijn tot slot een aantal specifieke uitgangspunten benoemd voor de basisteams. Voor het basisteam De Kempen zijn de 
prioriteiten:

Z Ondermijning;
Z Sociale kwaliteit. Verbinding Zorg en Veiligheid;
Z Jeugd, alcohol en drugs;
Z High Impact Crimes (woninginbraken en geweld);
Z Polarisatie/radicalisering.15

De strategische thema's en doelstellingen bieden een breed kader voor de uitvoering. Het past bij het regionale karakter van het 
beleid om de doelen niet verder te concretiseren. Het is voor de gemeenten een bewuste keuze om het aantal regionale 
prioriteiten te beperken, zodat ruimte beschikbaar blijft voor gemeenten om flexibel in te spelen op actuele problemen of urgente 
situaties.16

Veiligheidsprioriteiten systematisch en duidelijk uitgewerkt op niveau van Basisteam De Kempen

Bovenstaande prioriteiten zijn verder uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP). Dit beleidsplan is vastgesteld 
door een samenwerking van basisteam de Kempen17, de politie en het OM. Belangrijke pijlers van de aanpak zijn wijkgericht

12 UVTH 2019 Gemeente Veldhoven, p. 6

13 Beleidsplan VTH, p. 8

14 Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022, p. 13

15 Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022, p. 26

16 RVP 2019-2022, p. 5

17 Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Best en Waalre



werken, preventie en vroeg signalering. Het basisteam De Kempen heeft vier algemene doelen voor de periode 2019-202 
opgesteld. Deze zijn geselecteerd en overgenomen uit het RVP:

Z Verdere afname van de criminaliteit;
Z Toename van het veiligheidsgevoel;
Z Verankeren van veiligheid in de kernen, wijken en buurten;
Z Voorkomen en bestrijden van criminaliteit, incidenten en verstoringen van de openbare orde.18

Het IVP is gebaseerd op zeven uitgangspunten19 en zes veiligheidsprioriteiten. De veiligheidsprioriteiten zijn:

Z High Impact Crimes;
Z Ondermijning/georganiseerde criminaliteit;
Z Cybercrime en cybersecurity;
Z Verbinding Zorg en Veiligheid;
Z Fysieke veiligheid;
Z Lokale veiligheidsthema's.20

Het is onduidelijk wat de verhouding is tussen de doelen, de uitganspunten en de veiligheidsprioriteiten. Daarnaast wordt 
benoemd dat de prioriteiten gebaseerd zijn op het RVP, maar er wordt niet expliciet gemaakt waarom de prioriteiten die in het 
RVP aangewezen zijn voor het basisteam De Kempen, niet overgenomen zijn in het IVP.

De veiligheidsprioriteiten worden in het IVP zeer systematisch uitgewerkt. Er is aandacht voor de huidige stand van zaken, waarom 
het een prioriteit is, de ambitie en voor wat er concreet gedaan moet worden om de ambitie te bereiken. Door de ambities en 
acties te specificeren, geeft het plan duidelijk richting. Bij de prioriteit ondermijning bijvoorbeeld, wordt als ambitie geformuleerd 
om een professionaliseringsslagte realiseren en een intensievere samenwerking tussen ketenpartners. Hieraan worden acties 
gekoppeld, zoals de ondersteuning van de agrarische sector in de verhuur van leegstaande gebouwen en het beschikbaar stellen 
van personele capaciteit in de vorm van een programmaleider ondermijning. Daarmee zijn de doelen concreet, zeker voor het 
niveau waarop ze van toepassing zijn. De acties geven daarnaast algemene, maar duidelijke handvatten voor de uitvoering. De 
meeste prioriteiten bieden hiermee voldoende aanknopingspunten om te controleren en om eventueel bij te sturen.

Gedegen probleemanalyse Veiligheidsbeleid

De vigerende veiligheidsplannen zijn gebaseerd op gedegen analyses van de veiligheidsrisico's in de regio. De prioriteiten in het IVP 
vinden gedeeltelijk hun oorsprong in de onderwerpen in het RVP. Het RVP heeft prioriteiten opgesteld aan de hand van een 
terugblik op het veiligheidsbeleid uit 2015-2018 en een algemene, brede analyse van de veiligheidsproblematieken. Zowel 
algemene trends en ontwikkelingen in het veiligheidsveld, zoals terrorismedreiging, en veiligheidsproblematieken in de regio Oost- 
Brabant worden meegenomen, zoals de leegstaande schuren in het buitengebied die ondermijnende criminaliteit kunnen 
aantrekken. In het RVP staan tevens prioriteiten vermeld die specifiek voor de basiseenheid De Kempen geldt. Het is onduidelijk 
waar deze prioriteiten op gebaseerd zijn.

In het IVP wordt teruggekeken op de achterliggende periode van vier jaar (2014-2017). Op basis van een terugkoppeling van intern 
en extern betrokkenen zijn vier aandachtsvelden geformuleerd. Hieruit blijkt dat de hoge en uiteenlopende doelen in de praktijk 
niet allemaal de benodigde aandacht hebben gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat de ambities voor de huidige periode zijn 
opgesteld met de beschikbare capaciteit en middelen in het achterhoofd. De prioriteiten in het IVP worden verder ook bepaald aan 
de hand van algemene trends, maar vaak aan de hand van trends die geconstateerd zijn op het niveau van De Kempen.

High Impact Crimes is bijvoorbeeld onder andere toegevoegd als prioriteit, doordat de gemeenten in De Kempen door de goede 
bereikbaarheid langs de autosnelwegen een aantrekkelijk gebied vormen voor mobiel banditisme.

Vraag- en oplossingsgericht handhaven; gemeente stelt duidelijke toezicht- en handhavingsstrategie

In het VTH-beleid benoemt de gemeente dat het handhaven van de regel niet een doel op zich is, maar dat ze wil werken vanuit de 
bedoeling.21 Dit houdt in dat de gemeente aan de hand van het doel de benodigde acties en instrumenten bepaalt.22 Hoewel de

18 Presentatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, p. 9

19 Presentatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, p. 9

20 Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022, pp. 9-10

21 Beleidsplan VTH, p. 1

22 UVTH 2019



gemeente veel ruimte biedt voor de oplossingen en eigen verantwoordelijkheid van inwoners, benoemt ze ook dat ze streng 
optreedt wanneer het vertrouwen wordt beschaamd: 'high trust, high penalty'.23

Bij handhaven vanuit bedoeling volgt een nadruk op maatwerk: per unieke casus moet worden bekeken welk instrument wat 
toevoegt en wanneer.24 Hierbij wil de gemeente minimale (handhaving)inzet om het doel te behalen.25 Preventieve middelen, zoals 
voorlichting over risico's en regelgeving of mediation in geval van conflicten, hebben de voorkeur boven repressieve handhaving. 
Voorkomen is beter dan genezen, een visie die de gemeente Veldhoven deelt met de meeste gemeenten die meededen aan het 
DoeMee-onderzoek.

De gemeente differentieert in strategieën voor toezicht en handhaving. Toezicht gebeurt vooral op basis van de risicoanalyse. Aan 
elke klasse van prioriteit, gebaseerd op de beschreven risicoanalyse, wordt een intensiteit gekoppeld: een hoge activiteit vereist 
bijvoorbeeld proactief en programmatisch toezicht. Hierbij wordt echter niet gespecificeerd welke acties er aan de verschillende 
intensiteit gekoppeld zijn. Voor handhaven volgt Velhoven de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS), een landelijk instrument dat 
veel gemeenten toepassen op OOV. Ook alle deelnemende gemeenten uit het DoeMee-onderzoek maken gebruik van de LHS. De 
LHS geeft aan wat de passende interventie is bij een bevinding, waarbij het uitgangspunt is dat preventie de voorkeur heeft boven 
repressie. Daarnaast sluit de LHS goed aan bij de Veldhovense nadruk op maatwerk.

Opvallend is dat de gemeente ook kaders stelt voor het behandelen van klachten en meldingen. De prioriteit die aan de thema's 
verleend is, bepaalt de manier waarop de klacht behandeld wordt.26

IA ļ Uitvoeringsprogramma's

Uítvoeringsprogramma VTH biedt inzicht in de aanpak maar benoemt geen meetbare doelen

De plannen voor uitvoering van het VTH-beleid zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (UVTH). Dit plan wordt jaarlijks vastgesteld door het college en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. In 
2019 is ervoor gekozen (in tegenstelling tot 2017 en 2018) om niet langer op thema te prioriteren, maar op doel. Dit heeft onder 
andere tot gevolg dat de hoge prioriteit uit 2017 en 2018 ondermijning, in het plan van 2019 geen aandacht krijgt.

In het UVTH wordt elke doelstelling uit het VTH-beleid vertaald naar acties. Deze expliciete koppeling met het VTH-beleid is redelijk 
uniek in de gemeenten die deelnamen aan de benchmark. Wat wel opvalt is dat de doelstellingen niet verder uitgewerkt worden in 
de uitvoeringsprogramma's, terwijl zij nog redelijk abstract zijn.

In het UVTH worden er aan elke doelstelling acties gekoppeld. Hierdoor ontstaat er een globaal idee van de aanpak en de 
instrumenten die worden ingezet om de doelstellingen uit het VTH-beleid te behalen. Enkele van deze acties zijn zeer concreet, 
zoals de actie 'dader achterhalen van afvalmelding' bij de doelstelling 'het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame 
leefomgeving'. In veel gevallen zijn de acties echter minder concreet, zoals het 'zorgdragen voor gewenst gebruik openbaar 
gebied.'27

Ook missen er indicatoren die aangeven wanneer de actie voltooid is of wanneer de overkoepelende doelstelling behaald is. Met 
formuleringen als "beperken van overlast" bij evenementen of "het toezien op naleving van het gebruik van de openbare ruimte" 
is het lastig om te beoordelen of een doel behaald is. Het verder concretiseren hiervan kan een tweeledige positieve bijdrage 
leveren. Ten eerste maakt het voor uitvoerders duidelijker wat van hen verwacht wordt, en kunnen zij tussentijds beter evalueren 
wat er nog nodig is om een doel te bereiken. Daarnaast wordt het vooraf voor raadsleden en inwoners beter navolgbaar wat de 
doelstellingen concreet voor Veldhoven betekenen, en achteraf gemakkelijker te evalueren in hoeverre de doelen bereikt zijn.

VTH-evaluaties als basis voor bijsturen beleid

De evaluaties van de uitvoering zijn vormgegeven volgens een folderformat van één pagina, waarop over de verschillende onder 
toezicht en handhaving vallende terreinen beknopt en cijfermatig wordt gerapporteerd. Op basis van deze cijfers worden in elke 
evaluatie korte conclusies getrokken inclusief actiepunten voor het nieuwe uitvoeringsprogramma. Zo wordt in 2017 in de

23 Beleidsplan VTH, p. 5

24 Beleidsplan VTH, pp. 3-5

25 Beleidsplan VTH

26 Beleidsplan VTH, p. 10

27 UVTH 2019, p. 20



evaluatie aangegeven dat er sprake is van een toename van het aantal meldingen van jeugdoverlast en wordt dit in het 
uitvoeringsprogramma van 2018 benoemd als een verhoogde prioriteit.
In de evaluaties zijn weinig (kwantitatieve) gegevens opgenomen over de ingezette interventiemethodes, met name bij welke 
problematiek welke instrumenten zijn ingezet.

Uitvoeringsprogramma Veiligheid biedt globaal plan van aanpak

In de uitvoeringsprogramma's Veiligheid worden per prioriteit acties, instrumenten en de relevante handhavingspartners 
opgenoemd. In het UVP worden de prioriteiten die vastgesteld zijn in het IVP verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er een viertaal 
lokale veiligheidsthema's benoemd die vanuit de gemeente Veldhoven extra aandacht behoeven: schoolveiligheid, horeca, heling, 
jeugdprostitutie en uitbuiting.

De doelstellingen uit het IVP worden samengevat, er wordt aandacht besteed aan welke partners betrokken zullen zijn bij het 
implementeren van de acties en op welke manier zij betrokken zullen zijn. De acties variëren in meetbaarheid, van het concrete 
'beoefenen van het Sociaal Calamiteitenplan'28 tot het brede 'inzetten op een sluitende zorg -en veiligheidsketen'.29 De 
doelstellingen zelf geven richting, maar het ontbreekt aan duidelijke indicatoren. Met formuleringen als "de vergroting van de 
weerbaarheid"30 of het "zo veel mogelijk voorkomen van jeugdoverlast"31 is het lastig om te beoordelen of een doel behaald is.

Binnen de gemeentelijke organisatie is begrip voor de noodzaak en meerwaarde van het hanteren van regionaal beleid voor 
gemeentegrensoverschrijdende prioriteiten. Tegelijkertijd is er het besef dat Veldhoven een stedelijker karakter heeft dan de 
overige Kempengemeenten. De lokale ruimte om eigen prioriteiten te stellen wordt als voldoende ervaren.

Afstemming ketenpartners

Het IVP en het RVP zijn een gezamenlijke productie van de gemeenten in de regio, de politie en het OM. Het VTH-beleid lijkt niet 
afgestemd te zijn met handhavingspartners. Wel komen de prioriteiten in de VTH-uitvoeringsprogramma's sterk overeen met de 
prioriteiten uit het IVP.

In een aantal van de deelnemende gemeenten worden diverse partners betrokken bij het opstellen van nieuw beleid. Veel 
gemeenten zien, net zoals de gemeente Veldhoven, inwoners als belangrijke partners in het realiseren van hun ambities op het 
gebied van OOV. Drie van de zeven deelnemende gemeenten hebben daarom voorafgaand aan het opstellen van hun 
veiligheidsbeleid de opinie van hun inwoners gepeild. Twee gemeenten vroegen bij hun inwoners via een vragenlijst uit wat zij de 
belangrijkste aandachtspunten vonden. Een andere gemeente betrok de inwoners via een inwonerspeiling bij het bepalen van de 
prioriteiten voor toezicht en handhaving.

Organisatie en uitvoeringspraktijk

28 UVP, p. 14

29 UVP, p. 19

30 UVP, p. 11

31 UVP, p. 17



In dit hoofdstuk nemen wij de organisatie en de uitvoeringspraktijk van de gemeente Veldhoven ten aanzien van toezicht en 
handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid onder de loep. De volgende deelvragen komen aan bod:

4. In welke mate voert de gemeente het toezicht- en handhavingsbeleid voor OOV uit?
a. Welke capaciteit heeft de gemeente beschikbaar en hoe wordt de capaciteit in de praktijk ingezet?
b. Hoe en hoe vaak treedt de gemeente op tegen welke overtreding en met welk resultaat?
c. Wordt er volgens de in het beleid vastgestelde prioritering gewerkt?

5. Hoe verloopt de samenwerking met de handhavingspartners?
6. In hoeverre worden resultaten uit de uitvoering geëvalueerd en gebruikt als input voor het (bij)sturen van OOV- 

beleid, waaronder het aanpassen van de prioriteiten?
7. Benut de gemeente haar instrumentarium ten behoeve van OOV?
8. Welke knelpunten worden door de gemeente ervaren in de uitvoering van toezicht en handhaving op OOV?

2.17 Organisatie van toezicht en handhaving op OOV

4. In welke mate voert de gemeente het toezicht- en handhavingsbeleid voor OOV uit?

a. Welke capaciteit heeft de gemeente beschikbaar en hoe wordt de capaciteit in de praktijk ingezet?

Capaciteit krap en in ontwikkeling

In het UVTH plan 2019 wordt opgemerkt dat bij aanvang van 2019 de capaciteit waarop begroot is niet aanwezig is. Hoe groot het 
capaciteitstekort was, wordt niet vermeld. Momenteel heeft de gemeente Veldhoven vier boa's Domein, een Openbare ruimte en 
een toezichthouder in dienst. Gesprekspartners geven aan dat de huidige capaciteit voldoet, maar wel tegen de grenzen aan zit.
Op de juridische afdeling is vacatureruimte; het is belangrijk dat deze wordt opgevuld om de juridische opvolging bij handhaving te 
garanderen.

De juridische capaciteit is in deze context wel een punt van zorg, er is regelmatig teveel werk op de juridische afdeling. Hierbij 
wordt overigens vaak voorrang gegeven aan opvolging van kwesties op het gebied van veiligheid.

Ook de boa's merken dat er een steeds groter beroep op hen wordt gedaan. Dit heeft te maken met een toename van taken, in 
samenhang met de terugtrekkende beweging van de politie. In Veldhoven wordt extra druk ervaren door de inzet op 
arbeidsmigranten, vakantieparken, evenementen, de deelname aan het Kempen Interventieteam (KIT) en de administratieve druk 
door de hogere eisen aan de rapportages.

Ten aanzien van de capaciteit voor toezicht en handhaving wordt momenteel op twee sporen aan oplossingen gewerkt. Het eerste 
spoor is het herzien van werkzaamheden en processen. Hiervoor wordt gekeken naar het afstoten van taken, zoals het handhaven 
op fietsenproblematiek. Daarnaast is een adviseur in de hand genomen die de gemeente adviseert over het efficiënter omgaan 
met de beschikbare capaciteit en over het afstoten van taken. Het tweede spoor is externe inhuur. Momenteel wordt extern 
ingehuurd voor handhaving op betaald parkeren en vergunningen en voor het thema permanente bewoning van vakantiepark 
Molenlanden.

Verder blijkt uit gesprekken dat bij het vaststellen van de prioriteiten in het beleid rekening wordt gehouden met de beschikbare 
capaciteit. Dit lijkt evident, maar blijkt in andere gemeenten niet altijd het geval te zijn. In Veldhoven wordt bovendien rekening 
gehouden met de beschikbare capaciteit bij het beslissen over de vorm en regelmaat van specifieke actieweken en bij de inzet van 
het KIT.

Betrokkenen tevreden over onderlinge samenwerking

In het IVP wordt geconstateerd dat de verbinding tussen relevante beleidsterreinen nog niet in alle gemeenten in de Kempen 
voldoende is gerealiseerd, waardoor bepaalde casussen te lang blijven liggen. Tot slot wordt opgemerkt dat het binnen de Kempen 
vaak ontbreekt aan procesregie, waardoor thema's lang blijven liggen en/of niet worden afgerond. Op basis van de gesprekken is 
deze situatie in Veldhoven niet aan de orde.
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De gemeentelijke afdelingen Integrale Veiligheid en Toezicht en Handhaving werken nauw samen. Dit geldt zowel op beleidsmatig 
als operationeel niveau. Ook is er structureel overleg tussen beleidsmedewerkers en bestuurders.

Dagelijks is er een briefingmoment van de coördinatorToezicht en Handhaving met de boa's en toezichthouders. Daarnaast is er 
een wekelijks werkoverleg. Bij deze overleggen zijn zowel de vaste medewerkers als de externe inhuur aanwezig.

Iedere woensdagochtend is er een overleg tussen de burgemeester, de netwerkinspecteur van de politie en de coördinatoren van 
Integrale Veiligheid en Toezicht en Handhaving. In deze overleggen wordt een vaste agenda gehanteerd met inhoudelijke thema's. 
De trends van die week uit cijfers en uitvoering worden besproken, en in overleg met de politie wordt de inzet van boa's 
afgestemd. Ook wethouder Van den Oever wordt regelmatig bijgepraat over de grote lijnen en opvallende zaken. Tevens worden 
in deze overleggen de maanddashboardcijfers besproken.

2.2 7 Afstemming beleid en praktijk

4. In welke mate voert de gemeente het toezicht- en handhavingsbeleid voor OOV uit? 
c. Wordt er volgens de in het beleid vastgestelde prioritering gewerkt?

6. In hoeverre worden resultaten uit de uitvoering geëvalueerd en gebruikt als input voor het (bij)sturen van 
OOV-beleid, waaronder het aanpassen van de prioriteiten?

Werken vanuit de bedoeling sterk geworteld in Veldhoven

De gemeente werkt heel bewust vanuit het principe dat wordt gewerkt vanuit de bedoeling. De voorkeur ligt niet op straffen, maar 
op maatwerkinterventies om tot inhoudelijke oplossingen te komen. Dit besef zien we in de stukken en in de gesprekken op ieder 
niveau terug. Zo staat in het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2019 "Dienstverlening" expliciet 
als instrument genoemd.

Dit betekent dat het moeilijk is om uitvoering en de ingezette interventies cijfermatig te verantwoorden. Hier is de gemeente zich 
bewust van. In het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2019 wordt opgemerkt dat de inzet van 
het instrument "Dienstverlening" op dit moment niet goed te verantwoorden is. Hierdoor is het moeilijk na te gaan in hoeverre de 
prioritering een rol speelt bij de keuze van interventie.

In de gesprekken in Veldhoven valt het de onderzoekers op dat het werken vanuit de bedoeling in alle niveaus van de organisatie is 
doorgedrongen en geïnternaliseerd. Zowel bestuurders, beleidsmedewerkers als uitvoerende medewerkers spreken met 
waardering over deze werkwijze.

Bepalen prioriteiten op basis van cijfers en input betrokkenen

Bij het bepalen van de prioriteiten worden verschillende bronnen gebruikt. Zo worden de wijkatlas en de politiecijfers gebruikt. 
Ook gesprekken met interne en externe partners worden benoemd als input. Doordat de cijfermatige verantwoording van de inzet 
van instrumenten over het algemeen globaal is, zoals we hiervoor opmerkten, is het moeilijk deze uitvoering te gebruiken als input 
voor het bijsturen van OOV-beleid.32

Ook naast de inzet van het instrument "Dienstverlening" wordt de manier van optreden niet structureel verantwoord. Dit heeft 
gevolgen voor de planning. Zo zien we in hetzelfde Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2019 dat 
rekening wordt gehouden met 40 keer de inzet van het instrument "strafbeschikking".

Er wordt gewerkt om de registratie van meldingen en interventies steeds meer centraal te doen. Doordat een algemene 
cijfermatige verantwoording niet voorhanden is, kan niet op deze wijze een oordeel worden gegeven over de mate van het werken 
op basis van prioriteiten.

Uit de gevoerde gesprekken bleek dat de prioriteiten bekend zijn en in de dagelijkse praktijk worden gebruikt bij planning, 
uitvoering en terugkoppeling. Dit gebeurt wekelijks op verschillende niveaus. Wij hebben daardoor de indruk dat de resultaten van 
de uitvoering in die zin worden gebruikt als input. Een recent voorbeeld hiervan in de gemeente Veldhoven is de problematiek 
rond lachgas. Dit was een nieuw fenomeen dat op basis van constateringen van boa's en politiecijfers is opgepakt. De gemeente

32 Hierbij moet opgemerkt worden dat de onderzoekers slechts kunnen oordelen op basis van de cijfermatige informatie uit de evaluaties 
en de gevoerde gesprekken, aangezien zij geen aanvullend cijfermatig materiaal hebben ontvangen.



heeft, op basis van de signalen die werden besproken in de structurele overleggen, de APV aangepast om het gebruik van lachgas 
te verbieden.33

Meldingen en registraties via DJUMA, prioritering volgt uitvoeringsplan

Meldingen komen bij de boa's binnen via het systeem DJUMA. Deze meldingen komen binnen bij het KCC34 via mail en telefoon en 
via de meldingen app BuitenBeter. De overige meldingen komen op straat binnen. Doordat boa's ter plaatse zichtbaar zijn, melden 
inwoners zaken bij hen persoonlijk. Meldingen worden afgehandeld op basis van de prioriteiten uit het uitvoeringsplan.

Ook zaken die boa's op straat constateren worden in DJUMA ingevoerd. Voorheen werden dit soort zaken niet gemeld, waardoor 
het aantal meldingen lager lag. Nu wordt bijna alles gemeld, waardoor er meer inzicht is in de praktijk. De meldingsbereidheid van 
inwoners en het gemak van melden is ook toegenomen (BuitenBeter app), dit draagt eveneens bij aan de toename van meldingen.

Binnen DJUMA is er een deadline voor het afhandelen van een melding, die kan eventueel wel gemotiveerd verlengd worden. 
Melders worden daarvan altijd op de hoogte gesteld.

Jaarlijkse evaluatie op hoofdlijnen biedt weinig inzicht in prestaties

De gemeente Veldhoven monitort de voortgang van het uitvoeringsprogramma VTH continu, mogelijk gemaakt door de 
geautomatiseerde systemen.35 Jaarlijks stelt de organisatie daarnaast een evaluatie op hoofdlijnen op. Deze is echter zeer beknopt 
(1 A4) en geeft inzicht in de uitgevoerde acties en de inhoudelijke ontwikkelingen. Deze evaluaties bieden ook cijfermatig inzicht op 
hoofdlijnen.

In vergelijking met andere gemeenten die in het kader van DoeMee zijn onderzocht, zijn de evaluaties binnen de gemeente 
Veldhoven zeer beknopt. Dit resulteert erin dat de evaluaties onvoldoende duiding geven bij de cijfers en daarmee weinig inzicht 
bieden. Een voorbeeld hiervan is dat inzicht wordt gegeven in het aantal meldingen dat is binnengekomen, maar dat er geen 
verantwoording wordt afgelegd over het type meldingen en de termijn van afhandeling. Wel wordt hierbij aangegeven in hoeveel 
gevallen er overgegaan is tot strafrechtelijke handhaving. Verder blijkt dat er in 2018 meerdere grootschalige evenementen zijn 
bezocht. Onbekend is wat uit die bezoeken volgde qua overtredingen en/of handhavend optreden. Bovendien blijkt niet uit de 
evaluatie of de andere evenementen van dat jaar wel of niet gecontroleerd zijn (en wat daaruit volgde).

Zoals al in hoofdstuk 1, over het beleid werd benoemd, zijn de doelen niet meetbaar opgesteld, hetgeen is terug te zien in de 
evaluatie. De doelen worden wel benoemd, maar niet in termen van meetbare prestaties geëvalueerd.

2.3 7 Samenwerking handhavingspartners

5. Hoe verloopt de samenwerking met de handhavingspartners?

De samenwerking tussen gemeente en politie wordt hoog gewaardeerd

De gemeente Veldhoven heeft met name een goede en intensieve ketensamenwerking met de politie, zowel op de werkvloer als 
op het niveau van leidinggevenden en bestuur. Detrend in andere gemeenten is dat de samenwerking tussen politie en boa's 
relatief informeel verloopt, met directe en korte onderlinge lijnen. Dit beeld zien we ook in Veldhoven terug. Gemeentelijke 
medewerkers en politie lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, ze zijn fysiek dicht bij elkaar gehuisvest. De boa's spelen in veel 
gemeenten een belangrijke rol in de ketensamenwerking. Zij zijn vaak de spil in de informatie-uitwisseling met 
handhavingspartners en sociale partners, omdat zij dicht bij de inwoners staan en daarmee een signalerende rol vervullen.

Gesprekspartners geven verder aan dat regelmatig wordt overlegd met ketenpartners (waaronder politie) over opvolging bij 
specifieke cases.

Zoals eerder beschreven, is er sprake van een terugtrekkende beweging van de politie, op basis van de kerntakendiscussie. 
Gesprekspartners geven aan dat de politie steeds vaker 'nee' moet verkopen bij verzoeken tot samenwerking vanuit de gemeente

33 https://www.ed.nl/veidhoven/creatief-verbod-op-lachgas-in-veldhoven~a203d476/

34 Klant Contact Centrum

35 UVTH 2019, p.9



en andere partners. Daarbij zijn in de politieorganisatie in Veldhoven de afgelopen járen veel personele wisselingen met name 
rondom wijkagentschap geweest, die de continuïteit negatief hebben beïnvloed. Dit is inmiddels grotendeels opgelost. 
Desalniettemin wordt desamenwerking in Veldhoven door alle betrokkenen hoog gewaardeerd.

Ook andere ketenpartners in beeld en gewaardeerd

Zowel in de documenten als in de gesprekken wordt veelvuldig verwezen naar de samenwerking met keten partners. Zo wordt in 
de evaluatie UVTH 2018 geschreven over de gezamenlijke aanpak van jeugdgroepen met ketenpartners zoals politie, Cordaad 
Welzijn, het OM, Sondervick College, Lumens en Halt. Ook bij de controle op veiligheid van evenemententerreinen wordt 
gesproken over samenwerkingspartners.36 In diverse interviews wordt gerefereerd aan de samenwerking met OM en politie, met 
wijk-GGDers, woningstichtingen, het zwembad, cafés, Samen sterk in Brabant, het KIT en de gemeente Waalre.

De invloed van partners op beleid

Naast de formele inbreng van de partners bij de totstandkoming van het Regionaal Veiligheidsplan, zien we in de documentatie 
niet dat de partners in formele zin worden betrokken bij de totstandkoming van het Uitvoeringsplan. Echter, in gesprekken wordt 
wel aangegeven dat er nauw wordt afgestemd met de politie over prioriteiten in de handhaving. Daarnaast blijkt uit gesprekken 
dat gesprekken met interne en externe partners ook meegenomen worden in het vormgeven van beleid.

2.41 Instrumentarium

4. In welke mate voert de gemeente het toezicht- en handhavingsbeleid voor OOV uit?
b. Hoe en hoe vaak treedt de gemeente op tegen welke overtreding en met welk resultaat?

7. Benut de gemeente haar instrumentarium ten behoeve van OOV?

36 Evaluatie UVTH 2018



Evaluatie biedt onvoldoende zicht op inzet instrumentarium

Uit de stukken blijkt niet dat structureel wordt verantwoord op welke wijze tegen welke overtreding wordt opgetreden en welk 
resultaat dit heeft. Dit is ten dele een gevolg van de bewuste inzet van het instrument Dienstverlening en het daarbij behorende 
bieden van maatwerk. Dit is moeilijk te registreren en dus moeilijk te verantwoorden.

Ook de inzet van andere instrumenten worden globaal verantwoord. Zo lezen we in de Evaluatie uitvoeringsprogramma Toezicht 
en Elandhaven 2018 onder het kopje Jeugd niet hoe vaak en hoe tegen welke overlast is opgetreden.

De gemeente zet overeenkomstig het algemene beleid erop in om maatwerk te leveren. Er wordt niet automatisch handhavend 
opgetreden tegen een overtreding. Wel is aangegeven dat er wordt opgetreden als het nodig is. Dit geldt ook voor "Damocles" (het 
sluiten van drugspanden). Daar is vier keer tot een sluiting overgegaan en twee keer tot "slechts" een bestuurlijke waarschuwing. 
De reden hiervoor is dat ook hier bewust rekening wordt gehouden met alle omstandigheden en gestreefd wordt naar maatwerk. 
De inzet van instrumenten is op dit thema (deze overtreding) overigens meer gedetailleerd verantwoord dan bij andere thema's.

Het lijkt erop dat bestuurlijke herstelsancties op het gebied van Veiligheid in Veldhoven (in vergelijking met andere onderzochte 
gemeenten) niet vaak worden ingezet.37 Dit geldt zowel voor een last onder bestuursdwang als een last onder dwangsom.38 Naast 
de woningsluiting op grond van de Opiumwet (Damocles) zien we niet dat bestuurlijke sancties met regelmaat worden ingezet.

Ook in het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2019 wordt dit niet naast de strafbeschikking als 
afzonderlijk in te zetten instrument genoemd. De vraag is in hoeverre hier behoefte aan is, aangezien het streven uitdrukkelijk is 
om zoveel mogelijk te interveniëren zonder daadwerkelijke handhaving.

Uit gesprekken blijkt dat in lijn met handelen vanuit de bedoeling, bewust wordt gekeken of een overtreding op de relatie kan 
worden opgelost. Pas wanneer dit niet logisch is of niet lukt, wordt gegrepen naar bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties. 
Praten waar kan en doorpakken waar moet.

37 Herstelsancties zijn gericht op het ongedaan maken of beëindigen, het voorkomen van het herhalen of het wegnemen of beperken van 
de gevolgen van een overtreding.

38 In beide gevallen gericht op het beëindigen van de overtreding: onder bestuursdwang geeft aan dat het bestuur de overtreding zelf 
beëindigt wanneer de overtreder dit niet doet; onder dwangsom houdt in dat de overtreder een geldsom verschuldigd is wanneer de 
overtreding niet beëindigd wordt.



Sturing door de raad

In dit hoofdstuk nemen wij de wijze waarop en mate waarin de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol invult ten 
aanzien van toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid onder de loep. Daarbij kijken wij eveneens naar 
de informatie die de gemeenteraad over dit onderwerp ontvangt. De volgende deelvragen komen aan bod:

9. Hoe wordt de raad geïnformeerd over de met toezicht en handhaving op OOV bereikte resultaten?
10. Hoe vervult de raad zijn kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot toezicht en handhaving op OOV?

Deelvraag 11 (welke aanbevelingen kunnen aan de raad worden gedaan ten aanzien van sturing en controle?) wordt 
behandeld in de bestuurlijke nota, onder 'Centrale boodschap'.

3.11 Volledige en goede informatievoorziening

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd en betrokken wordt op het gebied van veiligheid en op het 
gebied van VTH-taken. De raad wordt actief meegenomen bij het opstellen van de beleidsdocumenten voor deze beide 
onderwerpen of stelt deze documenten zelf vast. Ook ontvangt de raad op gezette tijden informatie ter kennisgeving, in de vorm 
van beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's. Zo wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de uitgevoerde acties en 
de jaarlijks vastgestelde prioriteiten. Betrokkenheid van de raad bij een aantal specifieke beleidsstukken zag/ziet er als volgt uit:

I Ten aanzien van VTH is een vaste cyclus van informatievoorziening en monitoring afgesproken. Het beleidsplan
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2022 is ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Jaarlijks wordt 
de raad geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma VTH, dat vastgesteld wordt door het college. Daarnaast krijgt de raad 
jaarlijks een evaluatie van het uitvoeringsprogramma, die inzicht biedt in de uitgevoerde handhavingstaken. Zo weet de raad 
steeds wat de vorderingen zijn ten aanzien van het beleid.

I De raad is betrokken geweest bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.39 Hiervoor zijn wijkraden 
geraadpleegd en beeldvormende bijeenkomsten georganiseerd met politie en justitie.

I In de kwartaalrapportages van de begroting wordt er cijfermatig teruggekoppeld.
I De raad ontving een informatienota over de organisatie en handhaving op de kermissen in 2019.

Uit gesprekken en documenten blijkt dat de gemeente veel waarde hecht aan het intensief betrekken van de raad. De raad wordt 
zeer goed meegenomen in de onderwerpen die spelen. Een voorbeeld hiervan is de permanente bewoning van vakantieparken. Bij 
incidenten wordt de raad geïnformeerd en beantwoordt de burgemeester eventuele vragen. Naast de schríftelijke 
informatievoorziening, worden er regelmatig informatiesessies georganiseerd. Zo vindt er jaarlijks een sessie over veiligheid plaats, 
waarin de cijfers worden toegelicht. Deze informatiesessies worden goed bezocht. Ook worden er raadsavonden georganiseerd 
waar dilemma's op het OOV-domein aan de raad voorgelegd worden. De raad wordt daarnaast op een creatieve en meer 
informele wijze betrokken, zoals middels een crimineel café en een drugslab. Waar nodig wordt bij deze informatiesessies en

39 Presentatie Uitvoeringsplan Veiligheid 2019-2020



raadsavonden professionele ondersteuning ingeschakeld. Dergelijke initiatieven dragen bij aan het zicht dat de raad heeft op dit 
domein en zorgen er tevens voor dat het onderwerp leeft in de raad.

3.21 Initiatieven vanuit de raad

Voor het maken van beleid zijn initiatieven vanuit de raad van belang. De raad heeft namelijk zicht op zaken en zorgen die spelen 
in de samenleving. De geïnterviewden geven aan dat de raad veel belangstelling hecht aan OOV en met name betrokken is bij 
veiligheid.

De raad van Veldhoven maakt redelijk actief gebruik van zijn instrumentarium. In de afgelopen driejaar zijn er twee schríftelijke 
vragen ingediend ten aanzien van toezicht en handhaving over hondenoverlast (2019) en het vuurwerkgebruik in het buitengebied 
(2017). Daarnaast zijn er over de volgende vier onderwerpen in de afgelopen driejaar moties ingediend:

I Aanpak rattenoverlast (2019);
! Voorkomen bijzet (grof) huisvuil bij containers (2019);
! Permanente bewoning Veldhovense vakantieparken en campings (2019);
! Waardering gebruik noodbevoegdheid burgemeester (2017).

Uit de raadsvragen en -moties valt op te maken dat de gemeenteraad in Veldhoven aandacht heeft voor een breed spectrum van 
onderwerpen die spelen binnen openbare orde en veiligheid. Er is aandacht voor meer high-profile onderwerpen, zoals 
vuurwerkgebruik, maar ook voor de meer alledaagse onderwerpen, waar juist vaker kleine ergernissen over zijn, zoals 
hondenoverlast.

Een aandachtspunt voor de raad dat door gesprekspartners wordt aangegeven, is dat de raad soms te veel op de stoel van het 
college wil zitten. El et is belangrijk om als raad te controleren en sturen op de grote lijn.



Bijlage bronnen

Gesprekspartners

Naam Functie Datum

De heer M. Delhez Burgemeester Veldhoven 12-02-2020

De heer A. van den Oever PortefeuillehouderToezicht en handhaving 12-02-2020

De heer L. van Gameren Coördinator Flandhaving 12-02-2020

Mevrouw F. van Boxtel Coördinator Integrale Veiligheid 12-02-2020

De heer M. Diemel Senior jurist en coördinator vergunningen en ondersteuning 12-02-2020

Mevrouw E. van Breda Boa domein 1 27-02-2020

Mevrouw A. Huiswoud Jurist repressieve handhaving 27-02-2020

De heer R. Drenth Operationeel expert Wijkzorg Veldhoven/Waalre (politie) 27-02-2020

De heer E. Brom Operationeel expert Wijkzorg Waalre/Veldhoven (politie) 27-02-2020

Bronnen

In de lopende tekst is via voetnoten vermeld op welke documentatie de bevindingen zijn gebaseerd.
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Bijlage afkortingen

In de rapportage worden verschillende afkortingen gebruikt. Deze worden hieronder verklaard

APV: Algemene Plaatselijke Verordening

Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Boa: Buitengewoon opsporingsambtenaar

GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst

IVP: Integraal Veiligheidsplan

KCC: Klant contact centrum

KIT: Kempen Interventieteam

LHS: Landelijke Handhavingsstrategie

OM: Openbaar Ministerie

OOV: Openbare Orde en Veiligheid

RIEC: Regionaal Expertisecentrum

RVP: Regionaal Veiligheidsplan

UVP: Uitvoeringsprogramma Veiligheid

VTEI: Vergunningverlening, Toezicht en Elandhaving

UVTH: Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Elandhaving 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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Rekenkamercommissie
t.a.v. secretaris Rekenkamercommissie
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

ons kenmerk : 20UIT05762
- IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14
reactie conceptrapport

Beste heer Van Berlo,

Wij ontvingen van u het conceptrapport "Rapportage DoeMee; Toezicht en Handhaving 
- Openbare Orde en Veiligheid". U heeft ons college gevraagd het rapport te bekijken 
op feítelijke onjuistheden en een eerste bestuurlijke reactie op de conclusies en 
aanbevelingen te geven.

Ons college heeft het conceptrapport met genoegen gelezen en onderstaand treft u 
reactie van ons college over de geconstateerde feitelijke onjuistheden aan.

Feitelijke onjuistheden
In het conceptrapport hebben wij een aantal feítelijke onjuistheden aangetroffen:

Pagina 15: bij de zin, Boa's zetten momenteel in op preventie, bijvoorbeeld door 
middel van lessen op middelbare scholen; verzoeken wij u toe te voegen: "en zoeken 
aansluiting bij het jeugdnetwerk".

Pagina 22: "maandbordpolitiecijfers" moet zijn "maanddashboardcijfers".

Pagina 24: Bij de zin: "Daarbij zijn in de politieorganisatie in Veldhoven de afgelopen 
járen veel personele wisselingen met name rondom wiikaaentschap geweest, die de 
continuïteit negatief hebben beïnvloed". Wij verzoeken u de hiervoor onderstreepte 
zinssneden daaraan toe te voegen en aan het einde van de zin: "dit is inmiddels 
grotendeels opgelost.".

Pagina 25: laatste zin toevoegen: "praten waar kan en doorpakken waar moet!"

Pagina 26: het woord jaarplannen vervangen door beleidsplannen.

Pagina 27: de woorden "raad te veel op de stoel van het college wil zitten" weglaten. 
Je kunt het anders omschrijven en daarmee het zelfde bedoelen.

Pagina 28: Juiste benaming is: De heer R. Drenth; Operationeel expert Wijkzorg 
Veldhoven/Waalre (politie) en De heer E. Brom: Operationeel expert Wijkzorg 
Waalre/Veld hoven

Pagina 28: Mevrouw F. van Boxtel is de juiste benaming
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Pagina 28: De heer M. Delhez: toevoegen; ook portefeuillehouder Openbare Orde en 
Veiligheid

Algemeen:
Verder hebben we een aantal opmerkingen over de rapportage:
Pagina 3: Deze pagina is nog leeg. Wat wordt de invulling van deze pagina?

Pagina 4: Het college begrijpt dat er nog een addendum toegevoegd wordt eind 2020. 
Wij ontvangen dit addendum graag ais dit beschikbaar is.

Pagina 10, 11 en 12: Deze moeten nog worden gevuld.

In het document wordt de ene keer gesproken over 8 Kempense gemeente en de 
andere keer over basisteam de Kempen. We adviseren om de laatste benaming aan te 
houden.

Daarnaast wordt in het gehele document de ene keer gesproken over OVV en de 
andere keer over openbare orde en veiligheid; we adviseren om hier een consequente 
benaming hanteren.

Bestuurlijke reactie
U heeft ons gevraagd om een eerste bestuurlijke reactie te geven op het concept 
onderzoeksrapport. In de vastgestelde procedure reageert ons college pas bestuurlijk 
op de definitieve versie van het rapport. Wij kiezen er daarom voor om de 
gebruikelijke procedure te volgen en dus nog niet bestuurlijk op het conceptrapport te 
reageren.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Menno 
Diemel van het cluster Ondersteuning. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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DoeMee-onderzoek

Heeft u vragen over deze notitie of bent u benieuwd 
naar de resultaten in een specifieke gemeente?

Dan kunt u contact opnemen met projectleider

Emilie Stumphius, emilie@necker.nl | 06 - 3334 8914

Achttien gemeenten: één notitie

In achtttien gemeenten onderzocht Necker van Naem toezicht en handhaving op openbare orde 

en veiligheid (OOV). Een complex domein met onderwerpen van overlast tot ondermijning. 

Steeds meer taken komen daarnaast bij de gemeente en gemeentelijke handhavers te liggen, 

ook zonder de huidige COVID-pandemie. De vraag die centraal stond in het onderzoek was 

welk toezicht- en handhavingsbeleid de gemeente heeft vastgesteld en of dit beleid vervolgens 

doeltreffend en doelmatig wordt uitgevoerd. De antwoorden op deze vraag staan in deze 

overkoepelende notitie opgetekend, in vergelijkend perspectief.

Deelnemende gemeenten waren:

Assen, Emmen, Den Helder, De Fryske Marren, Veldhoven, Best, Zwolle, Rijssen-Holten, 

Baarn, Veendam, Wijchen, Tynaarlo, Bernheze, Molenlanden, Apeldoorn, Doetinchem, 

Bronckhorst en Edam-Volendam. Omdat het onderzoek in Edam-Volendam nog niet is 

afgerond, zijn de resultaten nog niet meegenomen.

Een domein in beweging

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op openbare orde 

en veiligheid. In de afgelopen járen heeft het Rijk steeds meer bevoegdheden bij (bestuursorganen 

binnen) de gemeente neergelegd. Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat de politie een andere 

rol inneemt op het gebied van handhaving op openbare orde en veiligheid. Met de toename 

aan bevoegdheden komen ook steeds meer verantwoordelijkheden en taken bij gemeentelijke 

handhavers te liggen. Door de ontwikkeling van de rol van de gemeente als eerste bestuurslaag 

wijzigt de manier waarop de maatschappij naar de gemeente kijkt. De verwachtingen die mensen 

van de gemeente hebben nemen toe. Daarnaast is openbare orde en veiligheid een complex 

domein met uiteenlopende onderwerpen, van overlast en verloedering tot ondermijning en 

mensenhandel, die direct aan de burger raken. Veel van de taken worden bovendien uitgevoerd 

in diverse samenwerkingsverbanden, met politie en justitie maar ook met partners in de zorg.

Ziel11 op een complex domein

Het is begrijpelijk dat het voor een gemeenteraad lastig is om overzicht en grip te houden op dit 

complexe domein. Dit onderzoek biedt de individuele gemeenten inzicht in de totstandkoming 

van het OOV-beleid, de ínhoud van dit beleid en de uitvoeringspraktijk van het hieraan verbonden 

toezichten handhaving en de wijze waarop dit-op systeem niveau-is ingericht in de deelnemende 

gemeenten.' Hierbij is gekeken naar de samenwerkingspartners, het instrumentarium dat de 

gemeente ter beschikking heeft en hoe ze die gebruikt. Daarnaast hadden we oog voor de rol van 

de raad op dit domein: welke initiatieven neemt de raad? En wordt de raad voldoende in positie 

gebracht om effectief te kunnen (bij)sturen?

OOV in perspectief

In deze overkoepelende notitie nemen wij u mee in de belangrijkste trends, overeenkomsten, 

verschillen en good practices die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen. Aan de hand daarvan 

geeft de notitie duiding aan eventuele ontwikkelingen die we in uw gemeente geconstateerd hebben 

en kunt u vanuit een breder perspectief reflecteren op beleid, uitvoering en de rol van de raad in uw 

eigen gemeente.

11' oi \dewek haf ćentictntat zofen įįjJiľŕîi t* «ŕ.otAi'ľïţĵį Uiuiucsrsfiar fį {controle 'Ąa Ltonfe oi 
ĊjiunduîtfiĻiŕ)eíűl en tľíśfcbeŕiSËr ,pg 1 Ìoěüjľ; bet lokeflļïúlíkżţ uůn ''ľ-ìlíJ'í m hfoiiJ/iLllitm
i'i ,'h'J V'N (fetir'į/ĚMi !í! iļ -.C QQv, ffl'ľ 'ri": (tķf.l įJQÎI Jìŕ' t/ÏÏ-ŕ-íoferlfa.ļįsI. uibrirQhŴ- iŴtiŵ -Vŕ fïļļjfeï/ įtįïVJffe 

inders uon ck c fl derĩc^k.
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Welke thema’s houden gemeenten bezig?

Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat een aantal OOV-the ma’s in vee [gemeenten steevast 

terugkomen in de prioriteitenlijsten. Wij zien onder meer de volgende thema’s bij meerdere 

deelnemende gemeenten als prioriteit in het veiligheidsbeleid terugkomen:

Ondermijning
Overlast door jongeren 

Evenementen
Overlast door honden
Drugscriminaliteit

Kwetsbare personen/ 
personen met verward gedrag

Zorg en veiligheid

Een thema dat alle gemeenten sinds maart 2020 bezighoudt, is natuurlijk de coronacrisis en het 

handhaven van de geldende maatregelen. Dit heeft geen plek in de beleidsstukken, maar in de 

uitvoering des te meer.

Good practice | Thematische expertgroepen

In de gemeente Apeldoorn staat het integraal veiligheidsplan centraal. 

Binnen dit veiligheidsplan zijn verschillende veiligheidsthema’s 

vastgesteld. Per veiligheidsthema is door de gemeente een 

uitvoeringsplan en een zogeheten expertgroep opgezet. De 

expertgroepen zijn verantwoordelijk voor de tussentijdse monitoring 

van de uitvoeringsplannen: met welke activiteiten dragen we bij aan 

het behalen van de doelstellingen, en waar is bijsturing nodig?

Elke expertgroep kent een regisseur: een gemeentelijk medewerker die regie voert op dat 

specifieke thema. Naast de regisseur nemen verschillende gemeentelijke en externe experts 

deel aan de expertgroep, denk bijvoorbeeld aan operationeel experts van de politie of 

gemeentelijk jongerenwerkers. Iedere expertgroep komt twee keer of vaker per jaar bijeen 

om te controleren en te evalueren op de voortgang van de uitvoeringsplannen, maar ook 

om onderling informatie en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier is een effectieve 

monitoringsstructuur opgezet waarin tijdig kan worden bijgestuurd wanneer nodig en de 

verschillende actoren tot hun recht komen.

De praktijk vs. het beleid: een wereld van 

verschil?

Op het gebied van toezicht en handhaving lopen beleid en praktijk vaak uiteen. Er is in veel 

gemeenten sprake van melding- of incident-gestuurd werken, waarbij met name reactief op 

incidenten gehandeld wordt. Handhavers hebben weinig tijd en (daardoor) weinig mogelijkheden 

om hun werk te plannen op basis van prioriteiten uit het beleid. Andersom geldt het ook: 

beleidsmedewerkers staan vaak op afstand van wat in de praktijk als urgent wordt ervaren. 

Hierdoor ontstaat soms het gevoel dat het lang duurt voordat beleidsmatig op maatschappelijke 

ontwikkelingen wordt gereageerd.
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Veranderlijkheid en keuze

Op het gebied van openbare orde en veiligheid is niet alles te voorzien. In een jaar tijd kan er van 

alles veranderen: ineens is er meer jongerenoverlast of nemen ondermijnende activiteiten toe. 

Dit is lastig in beleid te vangen. Dat het werk niet volledig te plannen is, betekent echter niet dat 

sturing en beleid zinloos is. Het beleid brengt namelijk prioritering aan in het takenpakket die is 

afgestemd op de korte en lange termijn behoeften in de praktijk en van de politiek. Meldingen 

hoeven niet altijd prioriteit te hebben boven beleid. De scheiding tussen beleid en praktijk heeft 

daarom niet altijd te maken met de veranderlijkheid van het domein, maar ook met de keuze om 

de beschikbare capaciteit met voorrang in te zetten om op de dagelijkse incidenten te reageren. 

Het spanningsveld om (proactief) op beleidsmatige doelen te sturen en het (moeten) reageren 

op meldingen en incidenten, wordt in de meeste gemeenten gevoeld.

Potentie Big8-cyckis onvoldoende benut...

Het uiteenlopen van de keuzes in beleid en praktijk wordt ook veroorzaakt doordat de potentie 

van de Big8-cyclus in het gros van de gemeenten (13/17) onvoldoende wordt benut. De Big8- 

cyclus is een beleidscyclus die in veel gemeenten wordt gebruikt op het gebied van toezicht en 

handhaving en die bestaat uit een overkoepelend beleid, jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en 

jaarverslagen. De cyclus bouwt een wisselwerking in tussen beleidsvorming, terugkoppeling uit 

de praktijk en bijsturing.

...door brode prioritering

In veelgemeenten is nog een flinke slag te maken op deze wisselwerking. In de meeste gemeenten 

zijn de beleidskaders volledig en actueel (11/17), maar wordt een inhoudelijke sturing en 

terugkoppeling niet waargemaakt. Ten eerste zijn de prioriteiten in het beleid vaak te breed of te 

talrijk om daadwerkelijk richting te geven aan de praktijk. Het is niet ongebruikelijk dat er IO tot 15 

prioriteiten zijn in het beleid die niet uitgewerkt worden, terwijl er weinig capaciteit beschikbaar 

is. De lijst van prioriteiten vraagt dan eigenlijk nog om een extra prioritering: gegeven het feit dat 

de gemeente op al deze terreinen wil handhaven, hoe richten we de handhaving dan in?

...er door onvoldoende koppeling

Ten tweede sluiten de verschillende onderdelen van de Big8-cylcus onvoldoende op elkaar aan. 

Keuzes die zijn gemaakt in de uitvoeringsprogramma’s volgen niet één op één uit de doelen uit 

het overkoepelend beleid, jaarverslagen bevatten geen evaluatie van de gestelde beleidsdoelen 

en aanbevelingen uit de evaluaties worden niet overgenomen (13/17). Dit belemmert een
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beleidsgestuurde uitvoering, een goede afstemming en sturing en leidt tot onvoldoende 

verantwoording. En dat is jammer: zonde van de tijd en moeite die het kost om beleid op te stellen 

en daarnaast is het lastig voor volksvertegenwoordigers om effectief te sturen op dit domein.

Tip I Benut registratie om vooruit te kijken

Een goed registratiesysteem kan een tooi zijn om de werelden van beleid 

en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Ten eerste kan zo’n systeem 

bijdragen aan het plannen van toezichthoudende activiteiten op grond 

van (beleids)prioriteiten en het monitoren van de uitvoering van het 

geplande toezicht. Goed inzicht in de resultaten kan vervolgens helpen 

om beleid (verder) te vormen of bij te stellen op een manier die een stevige basis heeft in de 

praktijk. In een aantal gemeenten ontbreekt het nog aan een goed 

managementinformatiesysteem (7/17). In de meeste gemeenten wordt de handhavingsinzet 

wel geregistreerd, maar de informatie is meestal onvoldoende of te gefragmenteerd om 

eenvoudig te kunnen beoordelen hoe vaak en welke overtredingen worden geconstateerd 

ten opzichte van de uitgevoerde toezichthoudende activiteiten, of er sprake is van herhaling 

van overtredingen, van samenhang tussen overtredingen en wat het resultaat is van 

controles en bestuurlijke sancties. Dat informele afdoening door handhavers vaak niet wordt 

geregistreerd draagt hier niet aan bij.

Good practice | Benutten kennis van boa’s

In de gemeente Rijssen-Holten sluiten het VTH-beleid en de praktijk goed 

op elkaar aan. Het VTH-uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld 

door een boa, in samenwerking met enkele beleidsmedewerkers.

“Het is belangrijk dat uitvoeringsprogramma’s en het beleid aansluiten bij 

de behoefte in de praktijk. En die behoefte is het beste op te halen bij mensen die daadwerkelijk 

in deze praktijk werken. Geen gebruik van de kennis van de boa’s, is verloren kennis", 

aldus een medewerker uit Rijssen-Holten. De boa maakt ook gebruik van andere bronnen, 

aangedragen aandachtsgebieden van de teams veiligheid en sociaal domein en de politie.

Op basis van het concept van de boa en de aanwezige capaciteit, brengen portefeuillehouder 

en leidinggevende een prioritering aan. Door de boa’s deelgenoot te maken van de 

beleidsvorming wordt er niet alleen een brug geslagen tussen papier en praktijk: “er ontstaat 

wederzijds begrip tussen de uitvoering en de binnenwereld van het gemeentehuis", geeft de 

medewerker aan.



Capaciteit: van ervaren tekort naar 

effectieve inzet

Tekort door achtergebleven capaciteit of door veelheid aan prioriteiten

In veel gemeenten wordt de bestaande capaciteit voor toezicht en handhaving op 00V als te 

weinig ervaren (11/17). Voor dit ervaren tekort kunnen globaal twee verklaringen worden gegeven. 

In de eerste plaats is het tekort aan capaciteit in gemeenten in de loop der járen ontstaan, doordat 

de capaciteit niet proportioneel met de (gevoelde) opgave is meegegroeid. De geleidelijke 

toename van taken en bevoegdheden van gemeenten op het gebied van OOV en in een aantal 

gemeenten ook een (schijnbare) toename van het aantal overtredingen en misdrijven op OOV- 

gebied, gaan in dit geval niet gepaard met een toename van de capaciteit.

Een tweede verklaring hangt samen met een teveel aan prioriteiten en actiepunten. Zo maken 

gemeenten het zichzelf moeilijk om het beleid op een overzichtelijke en controleerbare wijze uit 

te voeren. In de praktijk is het niet mogelijk om alle oov-problematiek op te pakken.

Het doorbreken van die benarde positie waar een aantal gemeenten zich in bevindt en het 

gevoel achter de feiten aan te lopen, is alleen mogelijk wanneer haalbare prioritering plaatsvindt, 

concrete doelstellingen worden gesteld en de benodigde capaciteit wordt bepaald.

BOA-capaciteit en inwoneraantal in deelnemende gemeenten

Gemeente Inwoners FTE

Baarn 24 868 3 m

Veendam 27 384 2 —

Best 29 988 3 m

Bernheze 31 240 2 —

Tynaarlo 33 887 3 m
(4- inhuur)

Bronckhorst 36 055 3 m

Rijssen-Holten 38177 3,5 MM
(4- speciale eenheid buitengebiet

Wijchen 41110 4 MM

Molenlanden 43 909 (alleen inhuur)

Veldhoven 45 466 4 MM

DFM 51564 3 M*

Den Helder 56 297

Doetinchem 58 005 7

Assen 68 599 4,5mmí

Emmen 107 048

Zwolle 128 843 2 M
C+inhuur van 11 FTE)

Apeldoorn 163 818 7,7 MMMM

In de tabel wordt weergegeven hoe de bestaande capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving 
verschilt tussen de deelnemende gemeenten. Opvallend is dat de beschikbare capaciteit niet alleen verschilt 
wanneer het inwoneraantal uiteenloopt, maar dat er ook verschillen bestaan tussen gemeenten met een 
vergelijkbaar aantal inwoners.



Organisatiebreed tekort

Het ervaren capaciteitstekort in gemeenten beperkt zich niet alleen tot het aantal boa’s, maar 

geldt vaak ook voor beleidsmedewerkers en -adviseurs. In sommige gemeenten is het aantal 

medewerkers relatief laag ten opzichte van watje op basis van het inwoneraantal zou verwachten. 

De gevolgen van het capaciteitstekort kunnen soms groot zijn. Op sommige plekken zien de 

onderzoekers bijvoorbeeld dat bestaand beleid jarenlang niet kan worden geactualiseerd, terwijl 

dat wel nodig is. Elders hebben beleidsmedewerkers door het capaciteitsgebrek geen tijd en 

ruimte om alle handhavingszaken juridische opvolging te geven. Hierdoor bestaat onder meer het 

gevaar dat willekeur ontstaat in de manier waarop zaken worden behandeld. Een kanttekening 

is dat de benodigde capaciteit ook afhangt van de wijze waarop de politie haar capaciteit inzet.

Capaciteit slim inzetten

Hoe zorg je nu voor een effectieve inzet van capaciteit, ook als die capaciteit 

beperkt is? Het stellen van heldere, concrete en meetbare doelen op basis 

waarvan cijfermatig verantwoording kan worden afgelegd is een 

belangrijk begin. In een aantal gemeenten wordt capaciteitsinzet in de 

handhavingsprogramma’s verdeeld over de verschillende thema’s, afhankelijk van wat er 

volgens de doelstelling nodig is. Natuurlijk kun je niet alles in het voren plannen, maar je kunt 

als organisatie/bestuur/raad met elkaar afspreken binnen welke marges kan worden 

afgeweken van wat je van tevoren plant. Bij afwijkingen kan vervolgens worden aangegeven 

wat de reden daarvan was. Dat kan input vormen bij het bijstellen van het beleid en de 

planning van de inzet of eventueel van de beschikbare capaciteit.

Samen handhaven: boa’s en agenten

Een goede samenwerking tussen boa en politie is niet altijd vanzelfsprekend. Zo is de scheiding 

tussen taken soms niet duidelijk. Hierdoor worden in een aantal gemeenten onderlinge 

verwachtingen niet waargemaakt, kan er werk blijven liggen en wordt er soms zelfs werk dubbel 

gedaan. Daarnaast staan belemmeringen in informatiedeling een goede samenwerking in de weg. 

Toch wordtin het meren deel van de deelnemende gemeenten de samenwerking tussen gemeente
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en politie door zowel de gemeente als de politie wél als zonder meer goed ervaren (12/17). 

Over het algemeen kennen en erkennen de partijen de meerwaarde en expertise van de ander. 

Daarnaast zagen we allerlei manieren waarop politie en boa op eigen initiatief de samenwerking 

versterken, zoals door gezamenlijke briefings, het onderling uitwisselen van contactgegevens of 

in gemixte koppels van boa en politie rondes maken. Ook werd verschillende malen opgemerkt 

dat de samenwerking is verbeterd tijdens de coronacrisis.

Tip | Bijdragen aan een optimale samenwerking

Boa en politie verbeteren vaak op eigen initiatief op de werkvloer de 

samenwerking. Bestuur en organisatie kunnen ook een steentje bijdragen 

aan een goede samenwerking door de juiste omstandigheden te creëren:

Creëer bewustwording over de (verschillen in) expertise en bevoegdheden van de boa 

en de politie, zowel op de werkvloer als op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Dit legt een 

onmisbare basis om het meeste uit de samenwerking te halen.

Baken de taken af. Uit ons onderzoek blijkt dat de rolverdeling tussen boa en politie 

niet altijd duidelijk is. De gemeentelijke organisatie kan een belangrijke rol spelen in het 

vaststellen van heldere afspraken.

Draag zorg voor een goede informatie-uitwisseling. Regelmatig staat een gebrek aan 

goede en structurele informatie-uitwisseling optimale samenwerking in de weg. De 

gemeente kan een rol spelen in het stroomlijnen van de informatievoorziening, door 

bijvoorbeeld structurele overleggen tussen relevante handhavingspartners in het leven 

te roepen.

Good practice | Vaste briefings tussen politie en boa’s

In de gemeente Tynaarlo zijn de lijntjes tussen de boa’s en de politie kort. 

Dat is niet altijd zo geweest. Een paar jaar geleden werd er een tekort 

ervaren in de onderlinge uitwisseling van informatie. Daarom werd 

besloten om voortaan drie keer per week vaste briefings tussen de boa’s 

en de wijkagenten te organiseren. Tijdens die briefings kan gemakkelijk en effectief informatie 

worden gedeeld, en op basis daarvan actiepunten opgesteld worden. Op deze manier 

weten de partners al snel in welke fase de verschillende cases zich bevinden en wie welke 

actiepunten oppakt. In de loop der tijd is hierdoor een prettige en nauwe samenwerking 

ontstaan, gekenmerkt door regelmatig informeel contact.
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Inzet van het instrumentarium

In verreweg de meeste gemeenten bleek het lastig om kwantitatieve informatie aan te reiken 

over de inzet van instrumenten. Er wordt gebruikgemaakt van systemen die niet gekoppeld 

zijn, registraties worden überhaupt niet bijgehouden of verschillende afdelingen gebruiken 

verschillende methodieken. Vergelijken is daarmee niet mogelijk gebleken.

Zoeken naar oplossingen waar het kan, optreden waar het moet

In het merendeel van de gemeenten is expliciet oog voor een onderscheid tussen “informeel” 

preventief optreden en formeel repressief optreden. Het informeel preventief optreden bestaat 

vaak uit het zoeken naar oplossingen zonder direct op formele wijze repressief op te treden. Vaak 

wordt aangegeven dat de menselijke maat in het optreden en de eigen cultuur van de gemeente 

belangrijk zijn. De gemeenten hebben over het algemeen een voorkeur voor preventief optreden, 

maar treden repressief op waar het moet.

Dit onderscheid in optreden en de voorkeur voor preventie zien we in heel de organisatie terug: 

zowel op de werkvloer bij boa’s, als bij beleidsmedewerkers als op bestuurlijk niveau.

Vaak geen bewuste keuze over de inzet van instrumenten

Wanneer repressief wordt opgetreden kan in beginsel worden gekozen voor het optreden 

met herstelsancties als de last onder bestuursdwang of last onder dwangsom of met straffen. 

Bij herstellend handelen is de interventie gericht op het beëindigen van een overtreding en/of 

het voorkomen van verdere overtreding(en). Bij punitief of straffend optreden is de interventie 

gericht op straffen.

Bij veel gemeenten zagen de onderzoekers dat na (of in plaats van) de informele oplossing 

opmerkelijk vaker straffend wordt opgetreden dan herstellend. Bij het straffend optreden wordt 

overwegend strafrechtelijk opgetreden door boa’s en politie (het geven van bekeuringen). Zelden 

is er sprake van een bewuste beleidsmatige (bestuurlijke) keuze over de inzet van het soort 

instrument. We merken hierbij op dat de gemeente niet de bevoegdheid heeft om te kiezen of 

al dan niet strafrechtelijk wordt opgetreden. Dit is een keuze die bij justitie (en politie) ligt of 

onder hun verantwoordelijkheid wordt gemaakt. Als de boa’s strafrechtelijk optreden, valt dat 

ook buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente.
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Een bestuurlijke rapportage als aanleiding om op te treden

Vaak is een bestuurlijke rapportage van de politie aan de gemeente de aanleiding om op te treden. 

Een goede samenwerking is daarbij dus heel belangrijk. In beginsel wordt op iedere bestuurlijke 

rapportage gereageerd en wordt besluitvorming teruggekoppeld aan de politie. Wel kregen we 

signalen dat het soms wat lang duurt voordat de bestuurlijke rapportage door de politie wordt 

aangeleverd. Anderzijds hoorden we ook vanuit de politie dat het soms wat lang duurt voordat 

op een bestuurlijke rapportage wordt gereageerd. Dit neemt echter nergens structurele vormen 

aan.

Daadkrachtig optreden: het sluiten van drugspanden

Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen en andere 

gebouwen of gedeelten te sluiten als daar drugs worden geproduceerd of worden verhandeld. 

De burgemeester kan hiervoor gebruikmaken van last onder bestuursdwang of last onder 

dwangsom.2 Nagenoeg alle burgemeesters hebben een sterke voorkeur voor de last onder 

bestuursdwang, oftewel de sluiting van “drugspanden”. Aan de keuze van dit instrument ligt vaak 

een bewuste (bestuurlijke) afweging ten grondslag. Deze wordt vaak expliciet genoemd in het 

Damoclesbeleid.3

De burgemeesters zijn vaak bereid om snel door te pakken en gebouwen te sluiten. Een belangrijk 

doel van de sluiting is om het pand uit het criminele circuit te halen. Daarnaast heeft sluiting 

een bijkomend afschrikkend effect richting daders. Veel burgemeesters geven aan dat zij vanuit 

de gemeenschap positieve reacties krijgen op sluitingen. Bij het sluiten van panden houden 

de meeste gemeenten uitdrukkelijk rekening met de gevolgen voor bewoners en komen hen 

tegemoet wanneer er bijzondere of verzachtende omstandigheden zijn.

Burgemeesters maken terughoudend gebruik van ‘noodbevoegdheden’

Vanuit de Gemeentewet kan de gemeenteraad bevoegdheden aan de burgemeester geven. 

Gedacht kan worden aan het noodbevel en de noodverordening, maar ook aan bevoegdheden 

waar niet direct sprake hoeft zijn van “noodtoestanden”, zoals cameratoezicht (artikel 

151 c Gemeentewet) en optreden bij woonoverlast (artikel 151 d Gemeentewet). Vrijwel alle 

gemeenteraden hebben de burgemeesters deze bevoegdheden gegeven. Over het algemeen lijkt 

hier overigens geen bewuste politieke keuze aan ten grondslag te liggen.

tijŕŕn fiĴ^çinJíï'PSEî'įjuľ-Ei.Tíiüna uo*dŕřer .--H'o-.W.-ir’U ijseicvrt ŕ!" ?nJ, jţr vj onqsopi l r''mcv lj^i ■ ■ r.'-1 iff »vr- ;'ì, tji o \ 
Ufs- -'iI-ytr&itíiţį lV-įí nJ\Jiyrct,':ť,í' «VifT.ŕ- 7I 12

: ťÜĽiJŕ'íţļŕfc Ľt";' vu.' UĩfTúk kviŭjijdŕiae nn

-r.-1. - 1 : ŕ- I ,ŗ-, ,rv,j. - ,



De burgemeesters geven aan dat zij heel terughoudend zijn met het inzetten van deze 

bevoegdheden. De algemene tendens is dat deze instrumenten pas als laatste redmiddel worden 

ingezet.

Jurist Hans Vooren (BHBW) beschrijft welke veranderingen er 
optreden rondom de rolneming door burgemeesters:

'De wetgever heeft de burgemeester de laatste járen verschillende nieuwe bevoegdheden 

en daarmee verantwoordelijkheden gegeven. Dit doet zich met name voor in de rol van 

de burgemeester als “bewaker van de openbare orde”. Burgemeesters zijn zich bewust 

van deze nieuwe bevoegdheden maar geven over het algemeen aan dat dit hun rol als “ 

burgervader” of “ burgermoeder” niet aantast.

Burgemeesters zien zich ook niet als “sheriff”. Wel ervaren zij in het algemeen een druk die 

hiermee vanuit het Rijk op hen gelegd wordt, zonder dat altijd de middelen aanwezig zijn 

om de nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een verantwoordelijke wijze 

in te vullen. Wel wordt over het algemeen steun en begrip van de gemeenteraad ervaren. 

Een zo open mogelijke communicatie met de gemeenteraad wordt als belangrijke factor 

aangegeven. Hoewel het vakgebied Openbare orde en veiligheid vanuit privacy- en 

opsporingsbelangen beperkingen in de mogelijke communicatie met zich meebrengt 

wordt dit niet als onoverkomelijk voor een goede communicatie ervaren. Over het 

algemeen hebben gemeenteraden begrip voor deze beperkingen.'

Informatievoorziening aan de raad: 

informeren en betrekken

De gemeenteraad heeft diverse instrumenten om te sturen en controleren op toezicht en hand

having op . De raad stelt bijvoorbeeld beleid vast, kan moties indienen en verordeningen zoals 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vaststellen.

Om als raad goed te kunnen controleren en (bij) te sturen, is een goede informatievoorziening 

vanuit het college essentieel. Een informatievoorziening die zowel informeert als betrekt. Deze 

informeert de raad door inzicht te geven in de belangrijkste ontwikkelingen en in de voortgang 

rondom gestelde doelen. Goede informatievoorziening kan tevens een aanmoedigend effect 

hebben op de betrokkenheid van de raad, doordat het thema meer gaat leven in de raad.

Welke vormen van informatievoorziening kwamen wij tegen in de deelnemende gemeenten? En 

welke doelen dienen de verschillende vormen? We nemen u mee in de verschillende vormen van 

informatievoorziening die wij tegenkwamen.

Doel | zicht op belangrijke ontwikkelingen en voortgang
De raad wordt op vaste momenten via jaarverslagen, jaarprogramma’s en 
zijdelings in de begrotingscyclus schríftelijk geïnformeerd over de voortgang 
en aanpak op het gebied van oov. Op het vlak van VTH worden de 
kernmomenten in de Big8-cyclus hiervoor benut (13/17 gemeenten voldoen 
hier alle aan). Op het gebied van veiligheid is er minder structuur; de raad 
wordt vaker mondeling geïnformeerd. Gemeenten vullen de basis aan met 
raadsinformatiebrieven.
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Informatiebijeenkomsten

Doel | zicht op belangrijke 
ontwikkelingen en voortgang, 
betrokkenheid stimuleren
13 gemeenten maken gebruikvan 
informatiebijeenkomsten. In deze 
bijeenkomsten wordt de raad 
geïnformeerd over de voortgang 
op hetvlakoov. De bijeenkomsten 
vinden veelal plaats op vaste 
momenten; bijvoorbeeld bij het 
aanbieden van een jaarverslag 
of nieuw veiligheidsprogramma. 
Het voordeel ten opzichte van 
schríftelijke informatie? De 
raad krijgt meer kennis van 
het onderwerp en kan direct 
aanvullende of verduidelijkende 
vragen stellen.

Themabijeenkomsten

Doel | een (urgent) thema 

onder de aandacht brengen, 
betrokkenheid stimuleren
Soms verdient een thema extra 
aandacht of vraagt het om 
specifieke acties vanuit de raad. In 
dit geval maken gemeenten vaak 
gebruikvan themabijeenkomsten.

Bij deze themabijeenkomsten 
nemen veiligheidspartners, zoals 
de politie, vaak het woord.

In veel gemeenten zijn thema
bijeenkomsten over ondermijning 
gehouden (12/17). De bijeen
komsten verschillen in vorm: van 
traditionele presentatie tot een 
bezoek aan een gesimuleerd 
drugslab.

ř Dag meelopen

Doel | beeld van uitvoering, betrokkenheid stimuleren
In een aantal gemeenten hebben raadsleden de mogelijkheid gekregen om 
een dag met een boa mee te lopen. (6/17). Het blijkt een mooie manier om de 
raad een beeld te geven van de uitvoering en om het urgentieniveau bij de 
raad over eventuele knelpunten te verhogen.

-J
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Besloten kring Actief op zoek

Doel | zicht op belangrijke 
ontwikkelingen en voortgang, 
betrokkenheid stimuleren
Vanwege het gevoelige 
karakter van informatie over 
OOV kan informatie soms niet 
openbaar gemaakt worden. 
Hierdoor is informatiedeling met 
de raad soms lastig. Een aantal 
gemeenten (9/17) lost dit op 
door de vertrouwelijke informatie 
in besloten kring te delen. 
Dit gebeurt veelal tussen de 
portefeuillehouder en een groep 
raadsleden (bijvoorbeeld het 
presidium, de fractievoorzitters 
of het seniorenconvent). Zo blijft 
de gevoelige informatie uit de 
openbaarheid.

Gemeenten die dit instrument 
gebruiken zijn hierover positief. 
Wel is het zaak om als raad zorg 
te dragen dat de hele raad in 
elk geval op hoofdlijnen op de 
hoogte is van wat er speelt in het 
OOV-domein.

Goeman Borgesiuslaan ~ļ~ļ 

3515 ET Utrecht | 030 233 4131 

info@necker.nl I www.necker.nl

Doel | missende
informatie(voorziening)
vergaren
De raad kan actief op zoek naar 
informatie via schríftelijke vragen 
of door het college te wijzen op 
de informatieplicht wanneer de 
informatie onvoldoende is (17/17).

De mate waarin dit instrument 
wordt ingezet, verschilt sterk per 
gemeente. Ook de informatie die 
de raad zoekt, verschilt. Sommige 
gemeenteraden vragen vooral 
naar onderwerpen waar veel 
publieke aandacht voor is, zoals 
ondermijning en lachgas. In 
andere gemeenten heeft de 
raad veel aandacht voor oov 
en worden vragen gesteld die 
betrekking hebbenopalledaagse 
ergernissen in de gemeente.

ecker van Noem
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Veldhoven

Onderwerp Samenspraak bij gebiedsontwikkeling
Datum 16 maart 2021
Ingediend door D66
Naar aanleiding van Raadsvoorstel 21.013 Vaststellen bestemmingsplan Bossebaan- 

Burqemeester van Hoofflaan
Programma Ruimtelijk ordening

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 16 maart 2021,

kennis genomen hebbend van:
» Het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Bossebaan-Burgemeester van 

Hoofflaan'.
» De nota van zienswijzen bestemmingsplan Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan.
» De Nota Samenspraak (2012)
» De rapportage van de Rekenkamercommissie 'Samenspraak = loslaten in 

vertrouwen' (2016)
» Het raadsbesluit naar aanleiding van de rapportage van de Rekenkamercommissie 

(2017)

overwegende dat:
» De vraag naar passende huisvesting in Veldhoven het aanbod overtreft.
» Vertraging van woningbouwprojecten uit maatschappelijk oogpunt ongewenst is.
» Om die reden met voortvarendheid gebouwd moet worden, ook op 

inbreidingslocaties.
» Het juist op deze inbreidingslocaties extra belangrijk is om een gedegen afweging te 

maken tussen het algemeen belang (huisvesting voor woningzoekenden) en het 
individuele belang (woongenot van huidige wijkbewoners).

» Een dergelijke belangeninventarisatie en -afweging plaatsvindt binnen een 
samenspraak-traject.

» De raad in 2012 een nota samenspraak heeft aangenomen waarin de werkwijze en 
kaders voor samenspraak zijn vastgelegd.

» De werkwijze en kaders zoals vastgelegd in die nota in 2016 zijn geëvalueerd door 
de rekenkamercommissie.

» De adviezen van de rekenkamercommissie door het college in 2017 zijn 
overgenomen en middels een raadsbesluit zijn bekrachtigd.

» Eén van die adviezen luidt: "stel in alle gevallen een procesontwerp op dat voldoet 
aan de regels van samenspraak".

» Deze nota weliswaar aan actualisatie toe is, maar tot dat moment nog steeds van 
kracht is.

» Reclamanten in zienswijzen op het voorstel Bossebaan aangeven dat er weliswaar 
informatie is verstrekt door de ontwikkelaar, maar dat er geen sprake is geweest van 
samenspraak, noch van enige stimulerende rol door de gemeente.



D66
veldhoven Veldhoven

» Uit beantwoording van de technische vragen van D66 door het college is gebleken 
dat er geen procesontwerp samenspraak of enige ander samenspraak-leidraad voor 
het genoemde bouwproject is opgesteld.

» Er actuele en toekomstige gebiedsontwikkelingsprojecten zijn waarbij er ook niet 
conform de nota Samenspraak, en dus zonder procesontwerp met kaders voor 
samenspraak gewerkt wordt.

» Dit bij betrokkenen tot onduidelijkheid en onrust leidt over de ínhoud van het 
samenspraakproces en de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 
partijen.

Verzoekt het college:
» Naar analogie van de in het amendement bij dit raadsvoorstel bijgevoegde

voornemen om bij de nieuwbouw Bossebaan de nota samenspraak te volgen, ook bij 
alle andere gebiedsontwikkelingsprojecten die gepland zijn of reeds van start zijn, 
vanaf heden een stimulerende rol op te pakken en conform de uitgangspunten van 
de nota samenspraak te werken, passend bij de fase waarin deze projecten zich 
bevinden.

» Daarbij in het procesontwerp van samenspraaktrajecten aandacht te hebben voor 
volledige documentatie en verslaglegging, zodat controle gedurende het proces en 
na afloop ervan mogelijk is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming ,. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )
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Onderwerp Samenspraak bij gebiedsontwikkeling
Datum 16 maart 2021
Ingediend door D66
Naar aanleiding van Raadsvoorstel 21.013 Vaststellen bestemmingsplan Bossebaan- 

Burgemeester van Hoofflaan
Programma Ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 16 maart 2021,

kennis genomen hebbend van:
» Het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Bossebaan-Burgemeester van 

Hoofflaan'.
» De nota van zienswijzen bestemmingsplan Bossebaan-Burgemeester van 

Hoofflaan.
» De Nota Samenspraak (2012).
» De rapportage van de Rekenkamercommissie 'Samenspraak = loslaten in 

vertrouwen' (2016).
» Het raadsbesluit naar aanleiding van de rapportage van de 

Rekenkamercommissie (2017).

overwegende dat:
» De vraag naar passende huisvesting in Veldhoven het aanbod enorm overtreft.
» Vertraging van woningbouwprojecten uit maatschappelijk oogpunt ongewenst 

is.
» Om die reden met voortvarendheid gebouwd moet worden, ook op 

inbreidingslocaties.
» Het juist op deze inbreidingslocaties extra belangrijk is om een gedegen 

afweging te maken tussen het algemeen belang (huisvesting voor 
woningzoekenden) en het individuele belang (woongenot van huidige 
wijkbewoners).

» Een dergelijke belangeninventarisatie en -uitwisseling plaatsvindt binnen een 
samenspraak-traject.

» De raad in 2012 een nota samenspraak heeft aangenomen waarin de werkwijze 
en kaders voor samenspraak zijn vastgelegd.

» De werkwijze en kaders zoals vastgelegd in die nota in 2016 zijn geëvalueerd 
door de rekenkamercommissie.

» De adviezen van de rekenkamercommissie door het college in 2017 zijn 
overgenomen en middels een raadsbesluit zijn bekrachtigd.

» Eén van die adviezen luidt: "stel in alle gevallen een procesontwerp op dat 
voldoet aan de regels van samenspraak".

» Deze nota weliswaar aan actualisatie toe is, maar tot dat moment nog steeds 
van kracht is.

» Reclamanten in zienswijzen onderbouwd aangeven dat er weliswaar informatie 
is verstrekt door de ontwikkelaar, maar dat er geen sprake is geweest van 
samenspraak, noch van enige stimulerende rol door de gemeente.

» Uit beantwoording van de technische vragen van D66 door het college is 
gebleken dat er geen procesontwerp samenspraak of enige ander 
samenspraak-leidraad voor dit bouwproject is opgesteld.



spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.013 te wijzigen door als beslispunt 3 
toe te voegen:

» De gemeente neemt conform de nota Samenspraak, alsnog het initiatief om, 
passend bij de fase waar het plan zich in bevindt:

o een procesontwerp Samenspraak te ontwikkelen 
o en een stimulerende rol op te pakken,
met als doel om samen met de ontwikkelaar en omwonenden te kijken op 
welke wijze de privacy- en andersoortige impact van de geplande 
bebouwing op de omgeving, zo beperkt mogelijk kan zijn.

» Volledige documentatie en verslaglegging van de samenspraak te verzorgen, 
ter controle gedurende het proces en na afloop ervan.

en gaat over tot de orde van de dag (en gaat verder met de vergadering).

Stemming ,. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )
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Veldhoven

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan'
Datum 16 maart 2021
Ingediend door BurgerPartii Veldhoven, Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven en VSA
Naar aanleiding van Behandeling in oordeelsvormende vergadering van 1 maart 2021

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 16 maart 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 Bestemmingsplan 'Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan';
4 De ingekomen zienswijzen van de omwonenden;
4 De bijdragen van de omwonenden tijdens de inspraakronde op 23 februari 

2021;

overwegende dat:
4 Het bestemmingsplan de bouw van 170 appartementen mogelijk wil maken;
4 Binnen 4 gebouwen met een maximale bouwhoogte van 7 verdiepingen ook 

170 appartementen gebouwd kunnen worden;
4 Het beoogde landmark ook gerealiseerd wordt met 4 gebouwen zonder 

woontoren met 12 verdiepingen;
4 De ster op de stedelijke as zich niet beperkt tot gebouw D in het 

bestemmingsplan maar betrekking heeft op alle 4 de gebouwen.
4 In het samenspraakproces slechts geïnformeerd is en geen alternatieven met 

andere bouwhoogten onderzocht zijn;

besluit om het RAADSBESLUIT nr. 21.014 als volgt te wijzigen:
1. Het voorliggende bestemmingsplan terug te nemen:
2. Een alternatief bouwplan, in samenspraak met de omwonenden, uit te laten 

werken waarbij het uitgangspunt is dat de maximale bouwhoogte 7 
verdiepingen bedraagt vanaf het maaiveld;

3. Het bestemmingsplan in de aangepaste vorm ter besluitvorming voor te leggen 
aan de gemeenteraad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )
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Datum besluitraad 16 maart 2021 Datum oordeelraad 23 februari 2021
Agendapunt Datum B en W 2 februari 2021
Volgnummer 20.013 Z 21bs00006 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.1
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad

Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan'

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMR0.0861.BP00120-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BGT en is opgeslagen 
onder nummer o-NL.IMR0.0861.BP00120-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de aanpassingen op het 
bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan' zoals verwoord in de bij 
dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van beantwoording 
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan' 
(maart 2021)' vast te stellen.

Inleiding

Op de hoek van de Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan staat voormalige 
bebouwing van de Rabobank en een voormalig postsorteercentrum al enige tijd leeg. 
De locatie is bijzonder gelegen: tegen het Citycentrum aan en daarmee op steenworp 
afstand van alle voorzieningen met een goede bereikbaarheid voor de auto en het 
openbaar vervoer.

Er zijn plannen om op deze locatie vier woongebouwen te realiseren met in totaal 170 
appartementen. Hierbij is het de bedoeling dat het gebouw op de hoek van de 
Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan een extra volume en hoogteaccent 
krijgt. De andere drie gebouwen hebben een duidelijke samenhang met elkaar, maar 
ook een eigen karakter. In onderstaande figuren enkele afbeeldingen van de 
toekomstige situatie:
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Om deze appartementengebouwen te realiseren, is een ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld en in procedure gebracht. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn 67 
zienswijzen ingediend. De planvorming is nu zover dat het bestemmingsplan door uw 
raad kan worden vastgesteld.

Beoogd effect

Het mogelijk maken van de realisering van 170 appartementen.

Argumenten

1.1. Huidige bebouwing vraagt om een herontwikkeiing
De huidige bebouwing op de locatie (voormalig Rabobank-kantoor en voormalig 
postsorteercentrum) wordt al geruime tijd niet meer voor de oorspronkelijke 
bedrijfsdoelen gebruikt. Het geheel vraagt om een herontwikkeling. Er is een plan 
ontwikkeld voor herontwikkeling van de locatie waarbij 4 appartementengebouwen 
worden gerealiseerd. De gebouwen worden als samenhangend geheel gebouwd op 
twee halfverdiepte parkeergarages. Aan de zijde van de Schimmerik bestaan de 
gebouwen uit 4 woonlagen. Het appartementengebouw aan de Bossebaan wordt 
gebouwd in 6 woonlagen en het gebouw op de hoek Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan in 12 woonlagen. Door de getrapte opbouw van de appartementen wordt 
aansluiting gezocht bij de omliggende (bebouwde) omgeving. Zo wordt lager gebouwd 
aan de zijde van de Schimmerik met grondgebonden woningen en wordt aan de zijde 
van de Bossebaan hoger gebouwd, vanwege de bijzondere ligging: tegen de 
zuidentree van het City Centrum, aan een belangrijke ontsluitingsroute (Stedelijke As) 
en op een zogenoemde 'ster' locatie volgens de Ruimtelijke Structuurvisie.

1.2. Realisering 170 appartementen draagt bij aan grote woningbehoefte en 
toevoeging van nieuw woonmilieu
De druk op de huidige woningmarkt vraagt om (versnelling) van de bouw van 
woningen. Deze ontwikkeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
woningbouwproductie en de invulling van de woningbehoefte. Deze locatie biedt 
immers kansen om een nieuw en bijzonder woonmilieu aan Veldhoven toe te voegen: 
een stedelijk woonmilieu met diverse sociaal-maatschappelijke, culturele en 
winkelvoorzieningen op korte afstand.

2.1. Zienswijzen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.
In totaal zijn 67 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben met name betrekking 
op de volgende onderdelen van het plan:

2 Z 4



1. Te hoge bebouwing;
2. Er heeft geen goede belangenafweging plaatsgevonden;
3. Er moet meer ruimte zijn voor openbaar groen/kwaliteit;
4. Door de hoogbouw is er sprake van vermindering van zon en 
schaduwwerking;
5. Door de geplande bebouwing is er vrees voor inbreuk op de privacy;
6. Het plan is 'te druk';
7. De communicatie met de omwonenden is slecht en informatie is niet of niet 
tijdig ter beschikking gesteld;
8. Het plan voorziet niet in de benodigde behoefte aan betaalbare woningen 7 
sociale woningbouw;
9. Het plan kan leiden tot geluidsoverlast en dit is nu niet onderzocht.

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er enkele onderzoeken uitgevoerd (zoals een 
nadere zonnestudie en een onderzoek naar de geluidsbelasting op de woningen van de 
omwonenden). Deze onderzoeken zullen aan het bestemmingsplan worden 
toegevoegd. Ook wordt de onderbouwing in de toelichting op een aantal punten 
uitgebreider en verbeterd. Verder wordt voorgesteld een voorwaardelijke verplichting 
in het bestemmingsplan op te nemen om de aanleg en instandhouding van 
groenvoorzieningen zeker te stellen.
Voor een goed beeld van de zienswijzen, de gemeentelijke reactie hierop en het 
voorstel voor aanpassingen wordt verwezen naar bijgevoegde concept 'Nota van 
beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan''.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De kans is aanwezig dat reclamanten beroep indienen bij de Raad van State 
Diegenen die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, 
kunnen ook beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit kan tot 
vertraging van de uitvoering van de plannen leiden.

Financiën

Ten behoeve van de ontwikkeling van het plan is een anterieure 
exploitatieovereenkomst getekend, waarbij de te maken kosten ten behoeve van de 
ontwikkeling volledig worden verhaald op de initiatiefnemer. De exploitatiebijdrage 
komt ten bate van het productnummer 280110/39790. De kosten zijn al betaald. 
Medewerking verlenen aan voorliggende ontwikkeling is dus budgettair neutraal. 
Eventuele planschadekosten worden bij de initiatiefnemer verhaald via een 
planschade-overeenkomst.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in 
de Staatscourant, via DROP (het elektronisch gemeenteblad voor officiële 
bekendmakingen) en er wordt een verkorte melding geplaatst in het Veldhovens 
Weekblad. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal via de gemeentelijke website 
en www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar en analoog in te zien op het 
gemeentehuis. De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de besluitvorming.

Uitvoering I planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor zes weken 
ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan er beroep worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend
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door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze 
naar voren te brengen. Omdat het bestemmingsplan valt onder de Crisis- en 
Herstelwet is in deze wet opgenomen dat een eventuele uitspraak van de Raad van 
State binnen 6 maanden na de beroepstermijn volgt.

Bijlagen

> Ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan' (zie de 
volgende link:
İŢţţpşiZZwww.iujmţeJjjķegJaņņeniņJZvieweŗZview?gJaņjidn^ŅĻļMŖO.i0861iBP001
20-0301);

> Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan'

> Nader akoestisch onderzoek
> Nadere zonnestudie
> Rapport gebiedsbescherming
> Zichtlijnenstudie

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Voorafgaand aan de aanvang van de eerste termijn geeft POHO AvdO een toelichting 
op het doorlopen proces naar aanleiding van de inspreekbijdragen. Ook licht hij toe 
welke acties het college heeft ondernomen naar aanleiding van de zorgen van 
omwonenden. Diverse fracties stellen vragen, o.a. over de doelgroep waarvoor de 
appartementen worden gebouwd, de weging van belangen van en de communicatie 
met omwonenden, duurzaamheidsdoelstellingen, zelfbewoningsplicht, mogelijke 
alternatieven en de gevolgen van het gebruik van rechtsmiddelen door omwonenden. 
Alle fracties zijn het erover eens dat er snel meer woningen gebouwd moeten worden, 
maar meerdere fracties zijn kritisch op de wijze waarop dat wordt aangepakt met het 
project Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan. Senioren Veldhoven stelt diverse 
vragen over hoe dit plan en het doorlopen proces zich verhoudt tot de provinciale 
interim omgevingsverordening en de visie op leefbaarheid en kwaliteit. Senioren 
Veldhoven stelt dat het juridisch mogelijk is om zelfbewoningsplicht op te leggen als 
gemeente en vraagt om een reactie hierop. GBV vraagt naar het verschil tussen huur 
en koop bij het opleggen van een zelfbewoningsplicht. POHO AvdO zegt toe deze 
vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De technische vragen worden voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering 
beantwoord en bij de stukken gevoegd.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Veldhoven

Raadsbesluit

21.014 | 21bs00005 
16 maart 2021

Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan - Burgemeester

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp 
van Hoofflaan'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021, nr.
21.013;

- overwegende dat het ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan' ter inzage heeft gelegen;

- tegen dit ontwerpbestemmingsplan 67 zienswijzen zijn ingediend;
- dat enkele zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan;
- dat de met dit bestemmingsplan voorgestane ontwikkeling valt onder de Crisis

en herstelwet en dat afdeling 2 van toepassing is op dit besluit;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMR0.0861.BP00120- 
0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een 
ondergrond welke is ontleend aan het BGT en is opgeslagen onder nummer o- 
NL.IMR0.0861.BP00120-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de aanpassingen op het 
bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan' zoals verwoord in de bij 
dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van beantwoording 
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan' 
(maart 2021)' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 maart 2021



mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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Akoestisch onderzoek vergelijking optredende gevelbelastingen 
Appartementen Bossebaan te Veldhoven

K+ADVIESGROEP K +
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Opdrachtgever: Cedrus Vastgoed B.V.
Nachtegaallaan 2 5 741 KC BEEK EN DONK

Adviseur: K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6 6101 AS ECHT
Postbus 224 6100 AE ECHT
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: Mw. T.J.M. Eykenboom BSc

Datum : 16-10-2020

Referentie : Rml70714aaAl.teey 01
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1 INLEIDING

In opdracht van Cedrus Vastgoed B.V. is, in het kader van de ontwikkeling van vier 
appartementencomplexen in Veldhoven, gemeente Veldhoven, door K+ Adviesgroep een 
akoestisch onderzoek verricht naar de verandering van de te verwachten optredende 
geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai om de omliggende woonbebouwing van de 
geplande appartementencomplexen. In dit rapport wordt dus onderzocht wat de mogelijke 
invloed is van de geplande appartementencomplexen op de geluidbelasting van de omliggende 
woningen. In figuur 1.1 is een overzicht van de huidige situatie opgenomen, in bijlage I is de 
situatie opgenomen.

Figuur 1.1: Situatie (bron: Google Maps).

Het rode kader duidt het te ontwikkelen gebied aan. In figuur 1.2 is de toekomstige situatie 
opgenomen. Het akoestische onderzoek is gericht op appartementencomplex blok A t/m D.

K+ADVIESGROEP
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Figuur 1.2: Toekomstige situatie
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Voor het al eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek betreffende de optredende 
gevelbelastingen voor de nieuwbouw appartementen is gekeken naar de volgende wegen: 
Bossebaan, Heemweg, Veken, Burgemeester van Hoofflaan, de Schimmerik, Papevoort en van 
Aelstlaan. Akoestisch onderzoek met kenmerk Rml70714aaA0.teey, d.d. 26-05-2020.

In voorliggend onderzoek naar de invloed van deze bebouwing op de geluidbelasting van de 
omgeving is gekeken naar dezelfde wegen.

De berekeningen zijn gebaseerd op:
- de "Wet geluidhinder'’;
- het "Reken- en Meetvoorschriñ Geluid 2012";
- het "Besluit Geluidhinder’.

K- ADVIESGROEP
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever aangeleverde 
situatietekening en kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde 
situatietekening opgenomen. Voor voorliggend onderzoek is hetzelfde akoestisch model 
gebruikt als voor het onderzoek optredende geluidbelasting voor de nieuwbouwappartementen, 
met kenmerk Rml70714aaA0.teey.

2.2 Gegevens wegverkeerslawaai
Onderstaande verkeersgegevens zijn destijds ook gehanteerd voor het onderzoek optredende 
geluidbelasting voor de nieuwbouwappartementen, met kenmerk Rml70714aaA0.teey.

De verkeersgegevens voor de Bossebaan, Heemweg, Veken, Burg. Van Hoofflaan, De 
Schimmerik, Papevoort en Van Aelstlaan zijn afkomstig van de gemeente Veldhoven en zijn 
gebaseerd op het verkeersmodel voor 2030.

Voor de Bossebaan, Heemweg en Burg. Van Hoofflaan is gebruikt gemaakt van de 
intensiteitenverdeling volgens opgave gemeente. Voor de overige wegen is uitgegaan van een 
standaard verdeling (erftoegangsweg of gebiedsontsluitingsweg bibeko) gezien geen verdeling 
van de intensiteit beschikbaar was.

De verkeersgegevens zijn afkomstig van het verkeersmodel 2030 waardoor geen 
groeipercentage is gehanteerd in het onderzoek. Het snelheidsregime van bovenstaande wegen 
is conform opgave gemeente Veldhoven.

De binnenplanse weg Bossebaan plangebied maakt geen onderdeel uit van dit vergelijk. Dit 
gezien de weg in de huidige situatie niet aanwezig is en allen gebruikt wordt voor het bereiken 
van de nieuwbouw appartementen.

In onderstaande tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. 
Afhankelijk van het aantal voertuigen is de betreffende weg opgesplitst in een of meerdere 
delen.
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Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2030.
Straat Etmaal-

intensiteit
Periode
verdeling

Verdeling per voertuigcategorie Snelheid
km/h

Wegdek
Olv Omv Qzv

Bossebaan
Deel 1

2.400 (2030)
D 6,680Zo 84.9707) 9,390Zo 5,6407i

50 47A 3,6407) 90,35o7i 6,5407i 3,1 P/o

N 0,66Vo 85,02o7i 10,62o7i 4,3707i

Bossebaan
Deel 2

2.200 (2030)
D 6,680Zo 84.9707) 9,390Zo 5,6407i

50 47A 3,6407) 90,35o7i 6,5407i 3,1 P/o

N 0,66oZo 85,02o7i 10,62o7i 4,3707i

Bossebaan
Deel 3

3.200 (2030)
D 6,680Zo 84.9707) 9,390Zo 5,6407i

50 47A 3,640Zo 90,35o7i 6,5407i 3,1 P/o

N 0,66oZo 85,02o7i 10,62o7i 4,3707i

Bossebaan
Deel 4

3.100 (2030)
D 6,680Zo 84.9707) 9,390Zo 5,6407i

50 47A 3,6407i 90,35o7i 6,5407i 3,1 P/o

N 0,66oZo 85,02o7i 10,62o7i 4,3707i

Heemweg
Deel 1

5.000 (2030)
D 6,660Zo 88,5307i 7,750Zo 3,730Zo

50 74A 3,71 "/o 92,1307o 5,850Zo 2,01 "/o

N 0,6 5 "/o 88,6407i 8,480Zo 2,8907i

Heemweg
Deel 2

4.200 (2030)
D 6,660Zo 88,5307i 7,750Zo 3,73 "/o

50 74A 3,7 m 92,1307o 5,850Zo 2,01 "/o

N 0,6 5 "/o 88,6407i 8,480Zo 2,8907i

Veken 2.800 (2030)
D ĉ.60% 93,50o7i 5,00 "/o l,50o7i

50 01A 3.60o7i 95,2507i 3,50o7i 1,2 5 "/o

N ŭ.80% 97,00o7i 2,00o7i 1,00o7i
Burg. Van
Hoolïlaan
Deel 1

4.900 (2030)
D 6,660Zo 89,9407i 6,90o7i 3,1607i

50 01A 3,7207i 93,2707i 5,0 3 "/o 1,70o7i

N 0,6 5 "/o 89,9307i 7,63 "/o 2,4507i
Burg. Van
Hoolïlaan
Deel 2

4.300 (2030)
D 6,660Zo 89,9407i 6,90o7i 3,1607i

50 01A 3,7207i 93,2707i 5,0 3 "/o 1,70o7i

N 0,6 5 "/o 89,9307i 7,63 "/o 2,4507i
Burg. Van
Hoolïlaan
Deel 3

4.700 (2030)
D 6,660Zo 89,9407i 6,90o7i 3,1607i

50 01A 3,7207i 93,2707i 5,0 3 "/o 1,70o7i

N 0,6 5 "/o 89,9307i 7,6307i 2,4507i
Burg. Van
Hoolïlaan
Deel 4

4.100 (2030)
D 6,660Zo 89,9407i 6,90o7i 3,1607i

50 01A 3,7207i 93,2707i 5,0 3 "/o 1,70o7i

N 0,6 5 "/o 89,9307i 7,6307i 2,4507i

De Schimmerik
800 (2030) 
+173 (plan)

Tot. 973

D 6,70o7i 95,7507i 3,75 "/o 0,50oZo
30 80A 3,70o7i 96,6807i 2,8307i 0,50 "/o

N 0,60oZo 97,60o7i 1,90oZo 0,50oZo

Papevoort 400 (2030)
D 6,70o7i 95,7507i 3,75 "/o 0,50oZo

30 80A 3,70o7i 96,6807i 2,8307i 0,50oZo

N 0,60oZo 97,60o7i 1,90oZo 0,50 "/o

Van Aelstlaan 400 (2030)
D 6,70o7i 95,7507i 3,75 "/o 0,50oZo

30 80A 3,70o7i 96,6807i 2,8307i 0,50oZo

N 0,60o7o 97,60o7o 1,90o7o 0,50o7o

K ADVIESGROEP
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Hierbij is:
Periode:
Qlv:
Qmv:
Qzv:
Snelheid:
Wegdek:

gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.
gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
ter plaatse toegestane maximum snelheid.
type 01: glad asfalt DAB
Type 47: SMANL 11
type 74: SMA-NL8 CROW316
type 75: SMA-NL5 CROW316
type 80: Keperverband elementenverharding CROW316

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II 
opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode
De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaard Rekenmethode Iľ’, zoals deze is 
beschreven in het "Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012'’.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket Win- 
Havik, ontwikkeld door dirActivity.

K ADVIESGROEP
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3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaai

3.1.1 Algemeen
In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 
situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 
over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

Lden 101g
1

f

24

Jdav

12*10 10 u4*10
evening^

10
Aî/Wiŕ+io 'N

H- 8 * 10 10

V J

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen
Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 
Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden 
geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:
- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort 
gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.
Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk 1 of 2 rijstroken 200

3 of meer rijstroken 350
Buitenstedelijk 1 of 2 rijstroken 250

3 of 4 rijstroken 400
5 of meer rijstroken 600

3.1.3 Artikel 99 Wet geluidhinder
Wanneer er een fysieke aanpassing van een weg plaatsvindt is er sprake van reconstructie. 
Middels een akoestisch onderzoek dient dan aangetoond te worden dat voldaan wordt aan artikel 
99 van de Wet geluidhinder. Aangetoond dient te worden dat de wijziging niet leidt tot een 
onaanvaardbare toename van de geluidbelasting. Bij een toename van 2 dB of is er sprake van 
een reconstructie en dient extra onderzoek te worden uitgevoerd naar geluid reducerende 
maatregelen.
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Bij het vaststellen of er sprake is van een toename wordt de geluidbelasting van de toekomstige 
situatie vergeleken met de geluidbelasting van de huidige situatie met als ondergrens de 
geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In voorliggend akoestisch onderzoek is aansluiting gezocht bij dit toetsingskader. Er is geen 
sprake van reconstructie van een weg. Echter veranderd het aantal gebouwen en volume in de 
omgeving waardoor er andere reflecties en afschermingen ontstaan en dit eventueel kan leiden 
tot een verhoging van de optredende geluidbelasting op de gevels van omliggende woningen.

3.1.4 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder
Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 
maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst 
minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel llOg de mogelijkheid geschapen om deze 
vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag 
alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij 
het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De 
hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. 
In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).
Representatieve
snelheid

Aftrek artikel llOg Wgh

< 70 km/h 5 dB
^ 70 km/h 4 dB

voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 1 lOg Wgh 57
dB bedraagt

^ 70 km/h 3 dB
voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 1 lOg Wgh 56

dB bedraagt
^ 70 km/h 2 dB

voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied
Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde 
kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.
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Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 
bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties
In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 
door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 
'nieuwe situaties'.

K-ADVIESGROEP
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4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voomoemde uitgangspunten zijn de te verwachten huidige en toekomstige 
optredende gevelbelastingen bepaald bij de meest relevante omliggende woningen van de 
nieuwbouwappartementencomplexen. Als waameemhoogte is uitgegaan van 1,5 en 5 meter 
boven maaiveld. De ligging van de waameempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen 
figuren.

Navolgend is per weg aangegeven het waameempunt, de waameemhoogte, de berekende 
geluidbelasting in Lden voor de huidige en toekomstige situatie. De bijbehorende rekenbladen 
zijn opgenomen in bijlage II en III.

Het verschil tussen de huidige en nieuwe situatie is weergegeven tegen een gekleurde 
achtergrond. De betekenis hiervan is als volgt:
Groen: Het verschil tussen de toekomstige en huidige situatie bedraagt 0 dB of er treedt een 

verlaging van de optredende geluidbelasting op in de toekomstige situatie.
Geel: De geluidbelasting in de toekomstige situatie bedraagt 1 à 2 dB meer dan in de huidige 

situatie.
Oranje: De geluidbelasting in de toekomstige situatie bedraagt meer dan 2 dB meer dan in de 

huidige situatie.

4.2 Wegverkeerslawaai 

4.2.1 Bossebaan
Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Bossebaan (in dB).
Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil
in dB

1 1.5 52 51 -1
1 5 53 52 -1
2 1.5 49 48 -2
2 5 50 49 -1
3 1.5 44 41 -

3 5 45 42 -

4 1.5 40 39 -

4 5 45 40 -

5 1.5 38 36 -

K'- ADVIESGROEP K +
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Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten Bossebaan (in dB).

Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

5 5 45 37 -

6 1.5 41 44 -

6 5 44 43 -

7 1.5 43 41 -

7 5 45 41 -

8 1.5 44 38 -

8 5 45 38 -

9 1.5 42 36 -

9 5 43 38 -

10 1.5 43 42 -

10 5 44 42 -

11 1.5 44 44 -

11 5 44 44 -

12 1.5 46 46 -

12 5 46 46 -

13 1.5 48 48 0
13 5 48 48 0
14 1.5 51 51 0
15 1.5 52 52 0
15 5 52 52 0
16 1.5 51 51 0
16 5 52 52 0
17 1.5 49 49 0
17 5 50 50 0
18 1.5 57 57 0
18 5 58 58 0
19 1.5 59 59 0
19 5 60 60 0
20 1.5 59 60 0
20 5 60 60 0
21 1.5 59 59 0
21 5 60 60 0
22 1.5 58 59 0
22 5 60 60 0
23 1.5 57 57 0
23 5 59 59 0
24 1.5 57 57 0
24 5 58 59 0
25 1.5 60 60 0
25 5 60 60 0
26 1.5 60 60 0
26 5 61 61 0
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4.2.2 Heemweg
Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Heemweg (in dB).
Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

1 1.5 40 18 -

1 5 40 18 -

2 1.5 40 21 -

2 5 40 21 -

3 1.5 27 21 -

3 5 26 19 -

4 1.5 28 23 -

4 5 30 22 -

5 1.5 29 22 -

5 5 33 23 -

6 1.5 31 23 -

6 5 37 23 -

7 1.5 31 23 -

7 5 38 25 -

8 1.5 36 25 -

8 5 39 26 -

9 1.5 42 39 -

9 5 43 39 -

10 1.5 44 44 -

10 5 45 44 -

11 1.5 41 43 -

11 5 40 43 -

12 1.5 46 47 -

12 5 45 47 -

13 1.5 47 48 1
13 5 47 48 1
14 1.5 51 51 0
15 1.5 54 54 0
15 5 54 54 0
16 1.5 55 55 0
16 5 57 57 0
17 1.5 55 55 0
17 5 57 57 0
18 1.5 58 58 0
18 5 59 59 0
19 1.5 54 54 0
19 5 55 55 0
20 1.5 51 51 0
20 5 52 52 0
21 1.5 46 46 -

21 5 48 48 0
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Vervolgtabel 4.2: Berekeningsresultaten Heemweg (in dB).

Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

22 1.5 48 48 0
22 5 48 48 0
23 1.5 43 44 -

23 5 42 43 -

24 1.5 43 44 -

24 5 43 44 -

25 1.5 41 41 -

25 5 41 41 -

26 1.5 36 37 -

26 5 36 37 -

4.2.3 Burgemeester van Hoofflaan
Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Burgemeester van Hoofflaan (in dB).
Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

1 1.5 36 23 -

1 5 36 23 -

2 1.5 37 26 -

2 5 39 26 -

3 1.5 44 43 -

3 5 43 42 -

4 1.5 44 44 -

4 5 44 43 -

5 1.5 46 46 -

5 5 45 46 -

6 1.5 46 46 -

6 5 46 46 -

7 1.5 48 48 0
7 5 49 49 0
8 1.5 51 51 0
8 5 52 52 0
9 1.5 54 54 0
9 5 56 56 0
10 1.5 58 58 0
10 5 59 59 0
11 1.5 64 64 0
11 5 64 64 0
12 1.5 61 61 0
12 5 62 62 0
13 1.5 61 61 0
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Vervolgtabel 4.3: Berekeningsresultaten Burgemeester van Hoofflaan (in dB).

Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

13 5 62 62 0
14 1.5 58 58 0
15 1.5 56 56 0
15 5 58 59 0
16 1.5 51 52 0
16 5 53 53 0
17 1.5 48 48 0
17 5 50 50 0
18 1.5 54 54 0
18 5 55 56 0
19 1.5 54 54 0
19 5 55 55 0
20 1.5 51 51 0
20 5 53 53 0
21 1.5 49 49 0
21 5 50 50 0
22 1.5 47 47 -

22 5 48 47 -1
23 1.5 40 40 -

23 5 40 40 -

24 1.5 39 40 -

24 5 39 40 -

25 1.5 37 36 -

25 5 38 36 -

26 1.5 38 36 -

26 5 39 36 -

4.2.4 Veken
Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Veken (in dB).
Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

1 1.5 38 35 -

1 5 38 35 -

2 1.5 38 27 -

2 5 38 28 -

3 1.5 29 17 -

3 5 32 17 -

4 1.5 28 18 -

4 5 33 18 -

5 1.5 20 17 -

5 5 27 19 -

K ADVIESGROEP K +
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Vervolgtabel 4.4: Berekeningsresultaten Veken (in dB).

Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

6 1.5 27 38 -

6 5 36 37 -

7 1.5 33 33 -

7 5 33 33 -

8 1.5 22 22 -

8 5 24 24 -

9 1.5 22 19 -

9 5 24 19 -

10 1.5 22 18 -

10 5 23 18 -

11 1.5 17 12 -

11 5 18 12 -

12 1.5 18 15 -

12 5 19 15 -

13 1.5 27 16 -

13 5 27 16 -

14 1.5 34 34 -

15 1.5 34 34 -

15 5 34 34 -

16 1.5 33 33 -

16 5 33 33 -

17 1.5 32 32 -

17 5 32 32 -

18 1.5 34 36 -

18 5 34 36 -

19 1.5 35 35 -

19 5 35 35 -

20 1.5 37 37 -

20 5 38 38 -

21 1.5 41 41 -

21 5 42 42 -

22 1.5 43 43 -

22 5 45 45 -

23 1.5 50 50 0
23 5 51 51 0
24 1.5 44 45 -

24 5 46 47 -

25 1.5 38 39 -

25 5 38 40 -

26 1.5 33 35 -

26 5 33 35 -

K ADVIESGROEP
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4.3 Goede ruimtelijke ordening 

4.3.1 Schimmert
Tabel 4.5: Berekeningsresultaten Schimmert (in dB).
Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil
in dB

1 1.5 22 21 -

1 5 23 22 -

2 1.5 42 42 -

2 5 44 44 -

3 1.5 57 57 0
3 5 57 57 0
4 1.5 56 56 0
4 5 56 56 0
5 1.5 56 56 0
5 5 55 56 0
6 1.5 55 56 0
6 5 55 56 0
7 1.5 56 56 0
7 5 56 56 0
8 1.5 57 57 0
8 5 57 57 0
9 1.5 56 57 0
9 5 56 56 0
10 1.5 56 56 0
10 5 55 56 0
11 1.5 45 45 -

11 5 46 46 -

12 1.5 44 44 -

12 5 45 45 -

13 1.5 41 41 -

13 5 43 42 -

14 1.5 37 36 -

15 1.5 26 24 -

15 5 37 35 -

16 1.5 15 8 -

16 5 17 8 -

17 1.5 13 15 -

17 5 16 15 -

18 1.5 30 30 -

18 5 30 30 -

19 1.5 31 31 -

19 5 31 31 -

20 1.5 28 26 -

20 5 30 27 -



Rm170714aa A1 .teeyO 1

Vervolgtabel 4.5: Berekeningsresultaten Schimmert(in dB).

Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

21 1.5 29 27 -

21 5 30 27 -

22 1.5 29 24 -

22 5 30 25 -

23 1.5 32 28 -

23 5 32 27 -

24 1.5 32 24 -

24 5 32 24 -

25 1.5 32 28 -

25 5 32 29 -

26 1.5 32 30 -

26 5 33 31 -

4.3.2 Papevoort
Tabel 4.6: Berekeningsresultaten Papevoort (in dB).
Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

1 1.5 44 44 -

1 5 44 44 -

2 1.5 48 48 0
2 5 48 48 0
3 1.5 38 38 -

3 5 40 40 -

4 1.5 33 35 -

4 5 36 37 -

5 1.5 30 32 -

5 5 32 33 -

6 1.5 29 31 -

6 5 30 31 -

7 1.5 27 29 -

7 5 27 29 -

8 1.5 27 29 -

8 5 27 28 -

9 1.5 24 26 -

9 5 23 26 -

10 1.5 24 26 -

10 5 23 25 -

11 1.5 20 24 -

11 5 19 23 -

12 1.5 22 23 -

12 5 21 23 -
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Vervolgtabel 4.6: Berekeningsresultaten Papevoort (in dB).

Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

13 1.5 22 17 -

13 5 23 17 -

14 1.5 23 12 -

15 1.5 18 9 -

15 5 18 10 -

16 1.5 15 2 -

16 5 16 3 -

17 1.5 15 11 -

17 5 15 11 -

18 1.5 22 17 -

18 5 22 17 -

19 1.5 24 16 -

19 5 24 17 -

20 1.5 23 8 -

20 5 23 9 -

21 1.5 28 18 -

21 5 28 18 -

22 1.5 28 15 -

22 5 28 15 -

23 1.5 30 22 -

23 5 30 22 -

24 1.5 30 29 -

24 5 31 30 -

25 1.5 34 35 -

25 5 35 36 -

26 1.5 30 31 -

26 5 31 32 -

4.3.3 Van Aelstlaan
Tabel 4.7: Berekeningsresultaten Van Aelstlaan (in dB).
Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

1 1.5 49 49 0
1 5 49 49 0
2 1.5 41 41 -

2 5 41 41 -

3 1.5 29 29 -

3 5 30 30 -

4 1.5 26 27 -

4 5 27 27 -

5 1.5 19 25 -

K ADVIESGROEP
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Vervolgtabel 4.7: Berekeningsresultaten Van Aelstlaan (in dB).

Waar
neem-
punt

Waar
neem-
hoogte

Berekende
waarde
huidig

Berekende
waarde

toekomst

Verschil 
in dB

5 5 21 25 -

6 1.5 18 21 -

6 5 20 22 -

7 1.5 17 14 -

7 5 20 15 -

8 1.5 19 14 -

8 5 21 15 -

9 1.5 19 10 -

9 5 19 10 -

10 1.5 17 10 -

10 5 18 11 -

11 1.5 13 9 -

11 5 14 10 -

12 1.5 16 10 -

12 5 18 10 -

13 1.5 18 11 -

13 5 24 12 -

14 1.5 18 16 -

15 1.5 19 17 -

15 5 20 17 -

16 1.5 19 18 -

16 5 19 18 -

17 1.5 19 19 -

17 5 19 19 -

18 1.5 21 16 -

18 5 22 16 -

19 1.5 23 19 -

19 5 24 19 -

20 1.5 25 19 -

20 5 25 19 -

21 1.5 25 22 -

21 5 25 22 -

22 1.5 27 24 -

22 5 27 24 -

23 1.5 30 29 -

23 5 30 30 -

24 1.5 31 31 -

24 5 31 31 -

25 1.5 33 33 -

25 5 34 34 -

26 1.5 34 34 -

26 5 35 35 -

K ADVIESGROEP



Rm170714aa A1 .teeyO 1 22

5 CONCLUSIE

In opdracht van Cedrus Vastgoed B.V. is, in het kader van de ontwikkeling van vier 
appartementencomplexen in Veldhoven, gemeente Veldhoven, door K+ Adviesgroep een 
akoestisch onderzoek verricht naar de verandering van de te verwachten optredende 
geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai om de omliggende woonbebouwing van de 
appartementencomplexen. In dit rapport is dus onderzocht wat de mogelijke invloed is van de 
geplande appartementencomplexen op de geluidbelasting van de omliggende woningen.

Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat op de gevels van de woningen in een directe ligging 
van de toekomstige appartementencomplexen bij geen van de onderzochte woningen een 
toename van meer dan 1 dB plaatsvindt tegenover de geluidbelasting in de huidige situatie (in 
de situaties boven de voorkeursgrenswaarde). Op basis van de uitkomsten kan worden gesteld 
dat er bij de onderzochte woningen geen sprake is van een onaanvaardbare toename en verder 
onderzoek niet benodigd is.

K+ADVIESCROEP
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Figuren akoestisch rekenmodel
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Figuur 1 
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Figuur 2
Toekomstige situatie
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project Ontwikkeling Bossebaan-Schimmerik-Burg. van Hoofflaan
opdrachtgever Cedrus Vastgoed

objecten
| bodemabsorptie 
| bebouwing 
; rijlijn
optrektoeslag 
waarneem punt gevel
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Figuur 5
Nummering waarneempunten
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project Ontwikkeling Bossebaan-Schimmerik-Burg. van Hoofflaan
opdrachtgever Cedrus Vastgoed

Veken

Bossebaan cee 2

Bossebaan deel 1 

Bossebaan deel 2

Van Aeletlaan l
ļ. Papevoort

Bossebaan doel 4
Burg varr'HöofĮBtän Heel 2 

Bung, van Hōofflaan deel 1

ifflaan deel 4

Burg van Hoofflaan deel 3

objecten
| bodemabsorptie 
| bebouwing 
; rijlijn
optrektoeslag 
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Weergave wegen
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BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en -resultaten optredende geluidbelasting huidige situatie



K+ Adviesgroep b.v. 1

Projectgegevens
projectnaam: Ontwikkeling Bossebaan-Schimmerik-Burg. van Hoofflaan
opdrachtgever: Cedrus Vastgoed
adviseur: TE
databaseversie: 910
situatie: eerste situatie

uitsnede: Huidige situatie

omschriivina verkeerslawaai

rekenhart: 16.5.2 (build5)
(enhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): 

standaard bodemabsorptie: 

rekenresultaat binnengelezen (datum): 

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

vaste sectorhoek:

0
0

0 Vo

15-10-2020

15:17

1 graden

2 graden

5 graden

2

methode aftrek 110g: per wnp per weg RMG2012/2014

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 16-10-2020 09:48
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Bebouwing

nr z.gem m.gem lengte adres reflectie

3 9.0 0.0 94 0
7 7.5 0.0 27 80
8 7.5 0.0 31 80
9 7.5 0.0 27 80

10 7.5 0.0 27 80
11 7.5 0.0 26 80
12 7.5 0.0 32 80
13 7.5 0.0 32 80
14 7.5 0.0 34 80
15 3.0 0.0 29 80
16 3.0 0.0 20 80
17 3.0 0.0 26 80
18 3.0 0.0 18 80
19 3.0 0.0 20 80
20 3.0 0.0 12 80
21 3.0 0.0 19 80
22 3.0 0.0 18 80
23 3.0 0.0 20 80
24 3.0 0.0 16 80
25 7.5 0.0 101 80
26 3.0 0.0 16 80
27 3.0 0.0 28 80
28 7.5 0.0 49 80
29 3.0 0.0 19 80
30 3.0 0.0 18 80
31 6.5 0.0 33 80
32 6.5 0.0 37 80
33 7.5 0.0 28 80
34 7.5 0.0 33 80
35 7.5 0.0 83 80
36 7.5 0.0 34 80
37 7.5 0.0 39 80
38 3.0 0.0 26 80
39 3.0 0.0 35 80
40 3.0 0.0 26 80
41 7.5 0.0 37 80
42 7.5 0.0 35 80
43 7.5 0.0 33 80
44 7.5 0.0 34 80
45 3.0 0.0 26 80
46 3.0 0.0 32 80
47 3.0 0.0 34 80
48 3.0 0.0 34 80
49 3.0 0.0 30 80
50 7.0 0.0 161 80
51 12.0 0.0 510 80
52 7.5 0.0 175 80

kenmerk

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 16-10-2020 09:48
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nr z.gem m.gem lengte adres reflectie

53 7.5 0.0 88 80
54 9.0 0.0 71 80
55 7.5 0.0 36 80
56 7.5 0.0 37 80
57 7.5 0.0 39 80
58 7.5 0.0 45 80
59 7.5 0.0 31 80
60 7.5 0.0 31 80
61 7.5 0.0 35 80
63 5.5 0.0 90 0
64 3.0 0.0 27 0
65 5.0 0.0 47 0
66 3.5 0.0 98 0
67 12.0 0.0 73 0
68 4.0 0.0 161 0

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

3

Kenmerk
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Waarneempunten met rekenresultaten

nr z1 m1 adres huisnrtype afw.toets refl kenmerk rhart

1 0.0 0.0 gevel VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

2 0.0 0.0 gevel VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

3 0.0 0.0 gevel VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

4 0.0 0.0 gevel VL

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

4

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

totaal(0) 1 1.5 54.01 50.95 43.43 54.23 54 54.01 54 54.01 50.95 43.43
totaal(0) 1 5.0 54.54 51.45 44.01 54.77 55 54.54 55 54.54 51.45 44.01
Bossebaan(l) 1 1.5 51.35 48.15 41.18 51.66 5 47 51.35 5 46 51.35 48.15 41.18
Bossebaan(l) 1 5.0 52.26 49.03 42.09 52.56 5 48 52.26 5 47 52.26 49.03 42.09
Heemweg (2) 1 1.5 40.08 36.92 29.86 40.38 5 35 40.08 5 35 40.08 36.92 29.86
Heemweg (2) 1 5.0 39.92 36.76 29.70 40.22 5 35 39.92 5 35 39.92 36.76 29.70
Burg. van Hooffweę 1 1.5 35.47 32.52 25.29 35.83 5 31 35.47 5 30 35.47 32.52 25.29
Burg. van Hooffwec 1 5.0 35.44 32.47 25.26 35.80 5 31 35.44 5 30 35.44 32.47 25.26
Veken (4) 1 1.5 37.13 34.34 27.63 37.74 5 33 37.63 5 33 37.13 34.34 27.63
Veken (4) 1 5.0 37.41 34.60 27.87 38.00 5 33 37.87 5 33 37.41 34.60 27.87
De Schimmerik (5) 1 1.5 22.31 19.48 11.31 22.48 5 17 22.31 5 17 22.31 19.48 11.31
De Schimmerik (5) 1 5.0 22.90 20.03 11.81 23.03 5 18 22.90 5 18 22.90 20.03 11.81
Papevoort (6) 1 1.5 43.76 40.88 32.39 43.82 5 39 43.76 5 39 43.76 40.88 32.39
Papevoort (6) 1 5.0 43.74 40.86 32.37 43.80 5 39 43.74 5 39 43.74 40.86 32.37
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 48.60 45.72 37.23 48.66 5 44 48.60 5 44 48.60 45.72 37.23
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 48.68 45.79 37.30 48.74 5 44 48.68 5 44 48.68 45.79 37.30
totaal(0) 1 1.5 52.75 49.71 42.11 52.96 53 52.75 53 52.75 49.71 42.11
totaal(0) 1 5.0 53.36 50.32 42.72 53.57 54 53.36 53 53.36 50.32 42.72
Bossebaan(l) 1 1.5 49.18 45.97 39.02 49.49 5 44 49.18 5 44 49.18 45.97 39.02
Bossebaan(l) 1 5.0 49.80 46.56 39.63 50.10 5 45 49.80 5 45 49.80 46.56 39.63
Heemweg (2) 1 1.5 39.93 36.78 29.71 40.23 5 35 39.93 5 35 39.93 36.78 29.71
Heemweg (2) 1 5.0 39.67 36.51 29.45 39.97 5 35 39.67 5 35 39.67 36.51 29.45
Burg. van Hooffweę 1 1.5 36.56 33.59 26.38 36.92 5 32 36.56 5 32 36.56 33.59 26.38
Burg. van Hooffwec 1 5.0 38.62 35.66 28.44 38.98 5 34 38.62 5 34 38.62 35.66 28.44
Veken (4) 1 1.5 36.94 34.14 27.43 37.55 5 33 37.43 5 32 36.94 34.14 27.43
Veken (4) 1 5.0 37.25 34.45 27.72 37.85 5 33 37.72 5 33 37.25 34.45 27.72
De Schimmerik (5) 1 1.5 41.58 38.73 30.54 41.73 5 37 41.58 5 37 41.58 38.73 30.54
De Schimmerik (5) 1 5.0 43.50 40.63 32.42 43.64 5 39 43.50 5 39 43.50 40.63 32.42
Papevoort (6) 1 1.5 47.70 44.82 36.34 47.77 5 43 47.70 5 43 47.70 44.82 36.34
Papevoort (6) 1 5.0 48.17 45.30 36.82 48.24 5 43 48.17 5 43 48.17 45.30 36.82
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 41.08 38.20 29.71 41.14 5 36 41.08 5 36 41.08 38.20 29.71
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 40.56 37.68 29.19 40.62 5 36 40.56 5 36 40.56 37.68 29.19
totaal(0) 1 1.5 57.27 54.36 46.23 57.41 57 57.27 57 57.27 54.36 46.23
totaal(0) 1 5.0 57.16 54.25 46.14 57.30 57 57.16 57 57.16 54.25 46.14
Bossebaan(l) 1 1.5 43.29 40.04 33.12 43.58 5 39 43.29 5 38 43.29 40.04 33.12
Bossebaan(l) 1 5.0 44.75 41.49 34.58 45.04 5 40 44.75 5 40 44.75 41.49 34.58
Heemweg (2) 1 1.5 26.36 23.07 16.14 26.63 5 22 26.36 5 21 26.36 23.07 16.14
Heemweg (2) 1 5.0 25.69 22.41 15.47 25.96 5 21 25.69 5 21 25.69 22.41 15.47
Burg. van Hooffwec 1 1.5 43.38 40.41 33.20 43.74 5 39 43.38 5 38 43.38 40.41 33.20
Burg. van Hooffwec 1 5.0 42.82 39.85 32.64 43.18 5 38 42.82 5 38 42.82 39.85 32.64
Veken (4) 1 1.5 28.68 25.85 19.11 29.26 5 24 29.11 5 24 28.68 25.85 19.11
Veken (4) 1 5.0 31.79 28.96 22.22 32.37 5 27 32.22 5 27 31.79 28.96 22.22
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.83 53.94 45.71 56.95 5 52 56.83 5 52 56.83 53.94 45.71
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.60 53.72 45.49 56.73 5 52 56.60 5 52 56.60 53.72 45.49
Papevoort (6) 1 1.5 37.93 35.06 26.60 38.01 5 33 37.93 5 33 37.93 35.06 26.60
Papevoort (6) 1 5.0 40.06 37.19 28.72 40.13 5 35 40.06 5 35 40.06 37.19 28.72
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 29.16 26.27 17.78 29.22 5 24 29.16 5 24 29.16 26.27 17.78
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 29.77 26.89 18.39 29.83 5 25 29.77 5 25 29.77 26.89 18.39
totaal(0) 1 1.5 56.42 53.52 45.39 56.56 57 56.42 56 56.42 53.52 45.39

16-10-2020 09:48
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nr z1 m1 adres

5 0.0 0.0

6 0.0 0.0

7 0.0 0.0

huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

5

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

totaal(0) 1 5.0 56.54 53.63 45.54 56.69 57 56.54 57 56.54 53.63 45.54
Bossebaan(l) 1 1.5 39.48 36.16 29.31 39.76 5 35 39.48 5 34 39.48 36.16 29.31
Bossebaan(l) 1 5.0 44.47 41.22 34.30 44.76 5 40 44.47 5 39 44.47 41.22 34.30
Heemweg (2) 1 1.5 27.89 24.61 17.67 28.16 5 23 27.89 5 23 27.89 24.61 17.67
Heemweg (2) 1 5.0 30.00 26.81 19.78 30.29 5 25 30.00 5 25 30.00 26.81 19.78
Burg. van Hooffwec 1 1.5 44.10 41.13 33.92 44.46 5 39 44.10 5 39 44.10 41.13 33.92
Burg. van Hooffwec 1 5.0 43.74 40.78 33.56 44.10 5 39 43.74 5 39 43.74 40.78 33.56
Veken (4) 1 1.5 27.40 24.53 17.74 27.94 5 23 27.74 5 23 27.40 24.53 17.74
Veken (4) 1 5.0 32.48 29.65 22.89 33.05 5 28 32.89 5 28 32.48 29.65 22.89
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.03 53.14 44.91 56.15 5 51 56.03 5 51 56.03 53.14 44.91
De Schimmerik (5) 1 5.0 55.93 53.05 44.81 56.05 5 51 55.93 5 51 55.93 53.05 44.81
Papevoort (6) 1 1.5 33.42 30.55 22.08 33.49 5 28 33.42 5 28 33.42 30.55 22.08
Papevoort (6) 1 5.0 35.56 32.69 24.22 35.63 5 31 35.56 5 31 35.56 32.69 24.22
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 26.24 23.35 14.86 26.30 5 21 26.24 5 21 26.24 23.35 14.86
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 26.59 23.69 15.18 26.64 5 22 26.59 5 22 26.59 23.69 15.18
totaal(0) 1 1.5 55.87 52.97 44.86 56.02 56 55.87 56 55.87 52.97 44.86
totaal(0) 1 5.0 56.11 53.19 45.15 56.26 56 56.11 56 56.11 53.19 45.15
Bossebaan(l) 1 1.5 37.59 34.18 27.40 37.84 5 33 37.59 5 33 37.59 34.18 27.40
Bossebaan(l) 1 5.0 44.46 41.20 34.29 44.75 5 40 44.46 5 39 44.46 41.20 34.29
Heemweg (2) 1 1.5 28.45 25.19 18.23 28.73 5 24 28.45 5 23 28.45 25.19 18.23
Heemweg (2) 1 5.0 32.96 29.80 22.74 33.26 5 28 32.96 5 28 32.96 29.80 22.74
Burg. van Hooffweę 1 1.5 45.31 42.34 35.13 45.67 5 41 45.31 5 40 45.31 42.34 35.13
Burg. van Hooffwec 1 5.0 45.09 42.12 34.91 45.45 5 40 45.09 5 40 45.09 42.12 34.91
Veken (4) 1 1.5 19.59 16.74 9.96 20.15 5 15 19.96 5 15 19.59 16.74 9.96
Veken (4) 1 5.0 26.52 23.72 17.01 27.13 5 22 27.01 5 22 26.52 23.72 17.01
De Schimmerik (5) 1 1.5 55.38 52.49 44.26 55.50 5 51 55.38 5 50 55.38 52.49 44.26
De Schimmerik (5) 1 5.0 55.36 52.48 44.24 55.48 5 50 55.36 5 50 55.36 52.48 44.24
Papevoort (6) 1 1.5 30.36 27.48 18.98 30.42 5 25 30.36 5 25 30.36 27.48 18.98
Papevoort (6) 1 5.0 31.83 28.95 20.47 31.90 5 27 31.83 5 27 31.83 28.95 20.47
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 19.07 16.04 7.29 19.00 5 14 19.07 5 14 19.07 16.04 7.29
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 20.99 18.02 9.39 20.98 5 16 20.99 5 16 20.99 18.02 9.39
totaal(0) 1 1.5 55.89 52.98 44.91 56.04 56 55.89 56 55.89 52.98 44.91
totaal(0) 1 5.0 56.17 53.25 45.25 56.34 56 56.17 56 56.17 53.25 45.25
Bossebaan(l) 1 1.5 40.76 37.43 30.58 41.03 5 36 40.76 5 36 40.76 37.43 30.58
Bossebaan(l) 1 5.0 44.19 40.92 34.02 44.48 5 39 44.19 5 39 44.19 40.92 34.02
Heemweg (2) 1 1.5 30.62 27.39 20.40 30.90 5 26 30.62 5 26 30.62 27.39 20.40
Heemweg (2) 1 5.0 36.90 33.76 26.69 37.21 5 32 36.90 5 32 36.90 33.76 26.69
Burg. van Hooffwec 1 1.5 45.70 42.74 35.52 46.06 5 41 45.70 5 41 45.70 42.74 35.52
Burg. van Hooffwec 1 5.0 46.09 43.13 35.91 46.45 5 41 46.09 5 41 46.09 43.13 35.91
Veken (4) 1 1.5 26.39 23.49 16.67 26.90 5 22 26.67 5 22 26.39 23.49 16.67
Veken (4) 1 5.0 35.79 32.98 26.26 36.39 5 31 36.26 5 31 35.79 32.98 26.26
De Schimmerik (5) 1 1.5 55.27 52.39 44.15 55.39 5 50 55.27 5 50 55.27 52.39 44.15
De Schimmerik (5) 1 5.0 55.28 52.40 44.17 55.41 5 50 55.28 5 50 55.28 52.40 44.17
Papevoort (6) 1 1.5 28.86 25.96 17.45 28.91 5 24 28.86 5 24 28.86 25.96 17.45
Papevoort (6) 1 5.0 29.72 26.83 18.35 29.78 5 25 29.72 5 25 29.72 26.83 18.35
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 18.25 15.21 6.46 18.17 5 13 18.25 5 13 18.25 15.21 6.46
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 20.43 17.47 8.86 20.42 5 15 20.43 5 15 20.43 17.47 8.86
totaal(0) 1 1.5 57.03 54.12 46.09 57.19 57 57.03 57 57.03 54.12 46.09
totaal(0) 1 5.0 57.22 54.30 46.33 57.39 57 57.22 57 57.22 54.30 46.33
Bossebaan(l) 1 1.5 43.06 39.79 32.88 43.35 5 38 43.06 5 38 43.06 39.79 32.88
Bossebaan(l) 1 5.0 44.97 41.70 34.79 45.26 5 40 44.97 5 40 44.97 41.70 34.79
Heemweg (2) 1 1.5 30.29 27.05 20.07 30.57 5 26 30.29 5 25 30.29 27.05 20.07
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nr z1 m1 adres

8 0.0 0.0

9 0.0 0.0

10 0.0 0.0

huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

6

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Heemweg (2) 1 5.0 37.64 34.50 27.43 37.95 5 33 37.64 5 33 37.64 34.50 27.43
Burg. van Hooffwec 1 1.5 48.02 45.07 37.84 48.38 5 43 48.02 5 43 48.02 45.07 37.84
Burg. van Hooffwec 1 5.0 49.11 46.16 38.93 49.47 5 44 49.11 5 44 49.11 46.16 38.93
Veken (4) 1 1.5 32.82 30.02 23.30 33.42 5 28 33.30 5 28 32.82 30.02 23.30
Veken (4) 1 5.0 32.27 29.46 22.73 32.86 5 28 32.73 5 28 32.27 29.46 22.73
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.20 53.32 45.08 56.32 5 51 56.20 5 51 56.20 53.32 45.08
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.08 53.20 44.97 56.21 5 51 56.08 5 51 56.08 53.20 44.97
Papevoort (6) 1 1.5 27.05 24.15 15.62 27.09 5 22 27.05 5 22 27.05 24.15 15.62
Papevoort (6) 1 5.0 27.17 24.27 15.75 27.22 5 22 27.17 5 22 27.17 24.27 15.75
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 17.13 14.11 5.40 17.07 5 12 17.13 5 12 17.13 14.11 5.40
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 19.68 16.74 8.17 19.69 5 15 19.68 5 15 19.68 16.74 8.17
totaal(0) 1 1.5 57.97 55.07 47.07 58.15 58 57.97 58 57.97 55.07 47.07
totaal(0) 1 5.0 58.15 55.23 47.32 58.34 58 58.15 58 58.15 55.23 47.32
Bossebaan(l) 1 1.5 43.66 40.40 33.48 43.95 5 39 43.66 5 39 43.66 40.40 33.48
Bossebaan(l) 1 5.0 44.68 41.41 34.50 44.97 5 40 44.68 5 40 44.68 41.41 34.50
Heemweg (2) 1 1.5 35.39 32.23 25.18 35.69 5 31 35.39 5 30 35.39 32.23 25.18
Heemweg (2) 1 5.0 38.80 35.66 28.59 39.11 5 34 38.80 5 34 38.80 35.66 28.59
Burg. van Hooffwec 1 1.5 50.24 47.30 40.06 50.60 5 46 50.24 5 45 50.24 47.30 40.06
Burg. van Hooffwec 1 5.0 51.76 48.80 41.58 52.12 5 47 51.76 5 47 51.76 48.80 41.58
Veken (4) 1 1.5 21.74 18.81 11.95 22.23 5 17 21.95 5 17 21.74 18.81 11.95
Veken (4) 1 5.0 23.17 20.25 13.41 23.67 5 19 23.41 5 18 23.17 20.25 13.41
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.94 54.05 45.82 57.06 5 52 56.94 5 52 56.94 54.05 45.82
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.68 53.80 45.56 56.80 5 52 56.68 5 52 56.68 53.80 45.56
Papevoort (6) 1 1.5 27.21 24.31 15.80 27.26 5 22 27.21 5 22 27.21 24.31 15.80
Papevoort (6) 1 5.0 26.65 23.75 15.23 26.70 5 22 26.65 5 22 26.65 23.75 15.23
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 19.23 16.29 7.72 19.24 5 14 19.23 5 14 19.23 16.29 7.72
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 20.59 17.68 9.15 20.63 5 16 20.59 5 16 20.59 17.68 9.15
totaal(0) 1 1.5 58.40 55.48 47.68 58.62 59 58.40 58 58.40 55.48 47.68
totaal(0) 1 5.0 59.06 56.13 48.43 59.30 59 59.06 59 59.06 56.13 48.43
Bossebaan(l) 1 1.5 41.54 38.27 31.36 41.83 5 37 41.54 5 37 41.54 38.27 31.36
Bossebaan(l) 1 5.0 43.20 39.94 33.02 43.49 5 38 43.20 5 38 43.20 39.94 33.02
Heemweg (2) 1 1.5 41.48 38.35 31.27 41.79 5 37 41.48 5 36 41.48 38.35 31.27
Heemweg (2) 1 5.0 42.88 39.74 32.67 43.19 5 38 42.88 5 38 42.88 39.74 32.67
Burg. van Hooffwec 1 1.5 53.92 50.97 43.74 54.28 5 49 53.92 5 49 53.92 50.97 43.74
Burg. van Hooffwec 1 5.0 55.59 52.63 45.41 55.95 5 51 55.59 5 51 55.59 52.63 45.41
Veken (4) 1 1.5 21.97 19.03 12.15 22.44 5 17 22.15 5 17 21.97 19.03 12.15
Veken (4) 1 5.0 23.03 20.10 13.25 23.52 5 19 23.25 5 18 23.03 20.10 13.25
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.20 53.32 45.08 56.32 5 51 56.20 5 51 56.20 53.32 45.08
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.04 53.16 44.93 56.17 5 51 56.04 5 51 56.04 53.16 44.93
Papevoort (6) 1 1.5 23.86 20.94 12.39 23.89 5 19 23.86 5 19 23.86 20.94 12.39
Papevoort (6) 1 5.0 23.27 20.35 11.79 23.30 5 18 23.27 5 18 23.27 20.35 11.79
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 18.71 15.80 7.27 18.75 5 14 18.71 5 14 18.71 15.80 7.27
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 18.90 15.99 7.46 18.94 5 14 18.90 5 14 18.90 15.99 7.46
totaal(0) 1 1.5 59.68 56.74 49.17 59.95 60 59.68 60 59.68 56.74 49.17
totaal(0) 1 5.0 60.41 57.46 49.97 60.70 61 60.41 60 60.41 57.46 49.97
Bossebaan(l) 1 1.5 42.88 39.63 32.71 43.17 5 38 42.88 5 38 42.88 39.63 32.71
Bossebaan(l) 1 5.0 44.02 40.77 33.84 44.31 5 39 44.02 5 39 44.02 40.77 33.84
Heemweg (2) 1 1.5 43.76 40.62 33.54 44.06 5 39 43.76 5 39 43.76 40.62 33.54
Heemweg (2) 1 5.0 44.34 41.19 34.12 44.64 5 40 44.34 5 39 44.34 41.19 34.12
Burg. van Hooffwec 1 1.5 57.33 54.37 47.15 57.69 5 53 57.33 5 52 57.33 54.37 47.15
Burg. van Hooffwec 1 5.0 58.53 55.57 48.35 58.89 5 54 58.53 5 54 58.53 55.57 48.35
Veken (4) 1 1.5 21.37 18.43 11.55 21.84 5 17 21.55 5 17 21.37 18.43 11.55
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nr z1 m1 adres

11 0.0 0.0
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13 0.0 0.0
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Veken (4) 1 5.0 22.13 19.20 12.34 22.62 5 18 22.34 5 17 22.13 19.20 12.34
De Schimmerik (5) 1 1.5 55.37 52.49 44.26 55.50 5 50 55.37 5 50 55.37 52.49 44.26
De Schimmerik (5) 1 5.0 55.24 52.35 44.12 55.36 5 50 55.24 5 50 55.24 52.35 44.12
Papevoort (6) 1 1.5 23.61 20.70 12.17 23.65 5 19 23.61 5 19 23.61 20.70 12.17
Papevoort (6) 1 5.0 23.04 20.13 11.59 23.08 5 18 23.04 5 18 23.04 20.13 11.59
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 17.11 14.17 5.59 17.12 5 12 17.11 5 12 17.11 14.17 5.59
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 17.96 15.01 6.43 17.97 5 13 17.96 5 13 17.96 15.01 6.43
totaal(0) 1 1.5 63.40 60.43 53.21 63.75 64 63.40 63 63.40 60.43 53.21
totaal(0) 1 5.0 63.71 60.74 53.52 64.06 64 63.71 64 63.71 60.74 53.52
Bossebaan(l) 1 1.5 43.90 40.66 33.73 44.20 5 39 43.90 5 39 43.90 40.66 33.73
Bossebaan(l) 1 5.0 43.97 40.71 33.80 44.26 5 39 43.97 5 39 43.97 40.71 33.80
Heemweg (2) 1 1.5 40.20 37.05 29.98 40.50 5 36 40.20 5 35 40.20 37.05 29.98
Heemweg (2) 1 5.0 39.87 36.72 29.65 40.17 5 35 39.87 5 35 39.87 36.72 29.65
Burg. van Hooffwec 1 1.5 63.27 60.30 53.09 63.63 5 59 63.27 5 58 63.27 60.30 53.09
Burg. van Hooffwec 1 5.0 63.58 60.61 53.39 63.93 5 59 63.58 5 59 63.58 60.61 53.39
Veken (4) 1 1.5 16.38 13.44 6.56 16.85 5 12 16.56 5 12 16.38 13.44 6.56
Veken (4) 1 5.0 17.83 14.88 8.00 18.30 5 13 18.00 5 13 17.83 14.88 8.00
De Schimmerik (5) 1 1.5 44.65 41.77 33.53 44.77 5 40 44.65 5 40 44.65 41.77 33.53
De Schimmerik (5) 1 5.0 45.77 42.88 34.64 45.89 5 41 45.77 5 41 45.77 42.88 34.64
Papevoort (6) 1 1.5 19.63 16.66 8.04 19.62 5 15 19.63 5 15 19.63 16.66 8.04
Papevoort (6) 1 5.0 19.50 16.54 7.92 19.49 5 14 19.50 5 15 19.50 16.54 7.92
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 12.95 9.93 1.21 12.89 5 8 12.95 5 8 12.95 9.93 1.21
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 14.08 11.07 2.37 14.03 5 9 14.08 5 9 14.08 11.07 2.37
totaal(0) 1 1.5 61.27 58.29 51.07 61.62 62 61.27 61 61.27 58.29 51.07
totaal(0) 1 5.0 62.18 59.20 51.98 62.53 63 62.18 62 62.18 59.20 51.98
Bossebaan(l) 1 1.5 45.85 42.62 35.68 46.15 5 41 45.85 5 41 45.85 42.62 35.68
Bossebaan(l) 1 5.0 45.95 42.70 35.78 46.24 5 41 45.95 5 41 45.95 42.70 35.78
Heemweg (2) 1 1.5 45.20 42.04 34.98 45.50 5 40 45.20 5 40 45.20 42.04 34.98
Heemweg (2) 1 5.0 45.15 41.99 34.93 45.45 5 40 45.15 5 40 45.15 41.99 34.93
Burg. van Hooffwec 1 1.5 60.94 57.98 50.76 61.30 5 56 60.94 5 56 60.94 57.98 50.76
Burg. van Hooffwec 1 5.0 61.89 58.93 51.71 62.25 5 57 61.89 5 57 61.89 58.93 51.71
Veken (4) 1 1.5 17.32 14.38 7.51 17.80 5 13 17.51 5 13 17.32 14.38 7.51
Veken (4) 1 5.0 18.79 15.84 8.96 19.26 5 14 18.96 5 14 18.79 15.84 8.96
De Schimmerik (5) 1 1.5 43.98 41.10 32.87 44.11 5 39 43.98 5 39 43.98 41.10 32.87
De Schimmerik (5) 1 5.0 45.15 42.26 34.02 45.27 5 40 45.15 5 40 45.15 42.26 34.02
Papevoort (6) 1 1.5 21.52 18.63 10.13 21.58 5 17 21.52 5 17 21.52 18.63 10.13
Papevoort (6) 1 5.0 21.43 18.51 9.97 21.46 5 16 21.43 5 16 21.43 18.51 9.97
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 16.24 13.26 4.60 16.21 5 11 16.24 5 11 16.24 13.26 4.60
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 17.94 14.99 6.38 17.94 5 13 17.94 5 13 17.94 14.99 6.38
totaal(0) 1 1.5 60.87 57.90 50.68 61.22 61 60.87 61 60.87 57.90 50.68
totaal(0) 1 5.0 61.85 58.88 51.66 62.20 62 61.85 62 61.85 58.88 51.66
Bossebaan(l) 1 1.5 47.62 44.39 37.45 47.92 5 43 47.62 5 43 47.62 44.39 37.45
Bossebaan(l) 1 5.0 47.85 44.59 37.67 48.14 5 43 47.85 5 43 47.85 44.59 37.67
Heemweg (2) 1 1.5 46.20 43.04 35.98 46.50 5 41 46.20 5 41 46.20 43.04 35.98
Heemweg (2) 1 5.0 46.84 43.68 36.62 47.14 5 42 46.84 5 42 46.84 43.68 36.62
Burg. van Hooffwec 1 1.5 60.45 57.49 50.27 60.81 5 56 60.45 5 55 60.45 57.49 50.27
Burg. van Hooffwec 1 5.0 61.47 58.51 51.29 61.83 5 57 61.47 5 56 61.47 58.51 51.29
Veken (4) 1 1.5 26.23 23.41 16.67 26.82 5 22 26.67 5 22 26.23 23.41 16.67
Veken (4) 1 5.0 26.64 23.80 17.05 27.21 5 22 27.05 5 22 26.64 23.80 17.05
De Schimmerik (5) 1 1.5 41.34 38.49 30.28 41.49 5 36 41.34 5 36 41.34 38.49 30.28
De Schimmerik (5) 1 5.0 42.84 39.97 31.74 42.97 5 38 42.84 5 38 42.84 39.97 31.74
Papevoort (6) 1 1.5 21.79 18.90 10.41 21.85 5 17 21.79 5 17 21.79 18.90 10.41
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Papevoort (6) 1 5.0 23.28 20.38 11.87 23.33 5 18 23.28 5 18 23.28 20.38 11.87
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 17.86 14.94 6.38 17.89 5 13 17.86 5 13 17.86 14.94 6.38
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 23.85 21.01 12.58 23.95 5 19 23.85 5 19 23.85 21.01 12.58
totaal(0) 1 1.5 59.01 55.98 48.82 59.35 59 59.01 59 59.01 55.98 48.82
Bossebaan(l) 1 1.5 50.50 47.25 40.33 50.79 5 46 50.50 5 45 50.50 47.25 40.33
Heemweg (2) 1 1.5 50.93 47.79 40.72 51.24 5 46 50.93 5 46 50.93 47.79 40.72
Burg. van Hooffwec 1 1.5 57.42 54.47 47.24 57.78 5 53 57.42 5 52 57.42 54.47 47.24
Veken (4) 1 1.5 32.96 30.16 23.44 33.56 5 29 33.44 5 28 32.96 30.16 23.44
De Schimmerik (5) 1 1.5 37.03 34.18 25.98 37.18 5 32 37.03 5 32 37.03 34.18 25.98
Papevoort (6) 1 1.5 22.57 19.68 11.19 22.63 5 18 22.57 5 18 22.57 19.68 11.19
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 17.96 15.10 6.67 18.05 5 13 17.96 5 13 17.96 15.10 6.67
totaal(0) 1 1.5 58.58 55.50 48.39 58.91 59 58.58 59 58.58 55.50 48.39
totaal(0) 1 5.0 60.06 57.02 49.87 60.40 60 60.06 60 60.06 57.02 49.87
Bossebaan(l) 1 1.5 52.10 48.85 41.93 52.39 5 47 52.10 5 47 52.10 48.85 41.93
Bossebaan(l) 1 5.0 51.68 48.42 41.51 51.97 5 47 51.68 5 47 51.68 48.42 41.51
Heemweg (2) 1 1.5 53.39 50.25 43.17 53.69 5 49 53.39 5 48 53.39 50.25 43.17
Heemweg (2) 1 5.0 53.34 50.19 43.12 53.64 5 49 53.34 5 48 53.34 50.19 43.12
Burg. van Hooffwec 1 1.5 55.28 52.33 45.10 55.64 5 51 55.28 5 50 55.28 52.33 45.10
Burg. van Hooffwec 1 5.0 58.08 55.12 47.90 58.44 5 53 58.08 5 53 58.08 55.12 47.90
Veken (4) 1 1.5 33.66 30.85 24.13 34.26 5 29 34.13 5 29 33.66 30.85 24.13
Veken (4) 1 5.0 33.01 30.19 23.46 33.60 5 29 33.46 5 28 33.01 30.19 23.46
De Schimmerik (5) 1 1.5 26.43 23.42 15.04 26.45 5 21 26.43 5 21 26.43 23.42 15.04
De Schimmerik (5) 1 5.0 36.63 33.76 25.54 36.76 5 32 36.63 5 32 36.63 33.76 25.54
Papevoort (6) 1 1.5 17.83 14.91 6.35 17.86 5 13 17.83 5 13 17.83 14.91 6.35
Papevoort (6) 1 5.0 18.37 15.43 6.86 18.38 5 13 18.37 5 13 18.37 15.43 6.86
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 19.38 16.49 8.01 19.44 5 14 19.38 5 14 19.38 16.49 8.01
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 19.70 16.79 8.26 19.74 5 15 19.70 5 15 19.70 16.79 8.26
totaal(0) 1 1.5 57.28 54.17 47.09 57.60 58 57.28 57 57.28 54.17 47.09
totaal(0) 1 5.0 58.93 55.82 48.74 59.25 59 58.93 59 58.93 55.82 48.74
Bossebaan(l) 1 1.5 50.50 47.26 40.33 50.80 5 46 50.50 5 45 50.50 47.26 40.33
Bossebaan(l) 1 5.0 51.27 48.01 41.09 51.56 5 47 51.27 5 46 51.27 48.01 41.09
Heemweg (2) 1 1.5 54.73 51.60 44.52 55.04 5 50 54.73 5 50 54.73 51.60 44.52
Heemweg (2) 1 5.0 56.57 53.43 46.36 56.88 5 52 56.57 5 52 56.57 53.43 46.36
Burg. van Hooffwec 1 1.5 50.91 47.97 40.74 51.28 5 46 50.91 5 46 50.91 47.97 40.74
Burg. van Hooffwec 1 5.0 52.84 49.89 42.66 53.20 5 48 52.84 5 48 52.84 49.89 42.66
Veken (4) 1 1.5 32.87 30.06 23.34 33.47 5 28 33.34 5 28 32.87 30.06 23.34
Veken (4) 1 5.0 32.81 30.00 23.27 33.40 5 28 33.27 5 28 32.81 30.00 23.27
De Schimmerik (5) 1 1.5 15.39 12.39 4.02 15.42 5 10 15.39 5 10 15.39 12.39 4.02
De Schimmerik (5) 1 5.0 16.49 13.48 5.11 16.52 5 12 16.49 5 11 16.49 13.48 5.11
Papevoort (6) 1 1.5 15.36 12.48 4.02 15.43 5 10 15.36 5 10 15.36 12.48 4.02
Papevoort (6) 1 5.0 16.21 13.32 4.83 16.27 5 11 16.21 5 11 16.21 13.32 4.83
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 19.19 16.36 7.95 19.30 5 14 19.19 5 14 19.19 16.36 7.95
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 19.12 16.27 7.85 19.22 5 14 19.12 5 14 19.12 16.27 7.85
totaal(0) 1 1.5 56.35 53.23 46.15 56.67 57 56.35 56 56.35 53.23 46.15
totaal(0) 1 5.0 57.99 54.85 47.78 58.30 58 57.99 58 57.99 54.85 47.78
Bossebaan(l) 1 1.5 48.85 45.62 38.68 49.15 5 44 48.85 5 44 48.85 45.62 38.68
Bossebaan(l) 1 5.0 49.23 45.97 39.05 49.52 5 45 49.23 5 44 49.23 45.97 39.05
Heemweg (2) 1 1.5 54.79 51.66 44.58 55.10 5 50 54.79 5 50 54.79 51.66 44.58
Heemweg (2) 1 5.0 56.63 53.49 46.42 56.94 5 52 56.63 5 52 56.63 53.49 46.42
Burg. van Hooffwec 1 1.5 47.17 44.24 37.00 47.54 5 43 47.17 5 42 47.17 44.24 37.00
Burg. van Hooffwec 1 5.0 49.21 46.26 39.03 49.57 5 45 49.21 5 44 49.21 46.26 39.03
Veken (4) 1 1.5 31.41 28.61 21.89 32.01 5 27 31.89 5 27 31.41 28.61 21.89
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Veken (4) 1 5.0 31.40 28.58 21.85 31.99 5 27 31.85 5 27 31.40 28.58 21.85
De Schimmerik (5) 1 1.5 13.40 10.42 2.07 13.45 5 8 13.40 5 8 13.40 10.42 2.07
De Schimmerik (5) 1 5.0 15.75 12.81 4.50 15.83 5 11 15.75 5 11 15.75 12.81 4.50
Papevoort (6) 1 1.5 14.42 11.57 3.14 14.51 5 10 14.42 5 9 14.42 11.57 3.14
Papevoort (6) 1 5.0 14.92 12.02 3.53 14.97 5 10 14.92 5 10 14.92 12.02 3.53
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 18.47 15.65 7.28 18.59 5 14 18.47 5 13 18.47 15.65 7.28
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 18.62 15.78 7.37 18.72 5 14 18.62 5 14 18.62 15.78 7.37
totaal(0) 1 1.5 61.11 57.95 50.92 61.42 61 61.11 61 61.11 57.95 50.92
totaal(0) 1 5.0 62.08 58.92 51.88 62.39 62 62.08 62 62.08 58.92 51.88
Bossebaan(l) 1 1.5 57.06 53.80 46.89 57.35 5 52 57.06 5 52 57.06 53.80 46.89
Bossebaan(l) 1 5.0 57.90 54.63 47.72 58.19 5 53 57.90 5 53 57.90 54.63 47.72
Heemweg (2) 1 1.5 57.38 54.23 47.16 57.68 5 53 57.38 5 52 57.38 54.23 47.16
Heemweg (2) 1 5.0 58.28 55.13 48.07 58.59 5 54 58.28 5 53 58.28 55.13 48.07
Burg. van Hooffwec 1 1.5 53.65 50.69 43.47 54.01 5 49 53.65 5 49 53.65 50.69 43.47
Burg. van Hooffwec 1 5.0 55.05 52.09 44.87 55.41 5 50 55.05 5 50 55.05 52.09 44.87
Veken (4) 1 1.5 33.60 30.78 24.04 34.19 5 29 34.04 5 29 33.60 30.78 24.04
Veken (4) 1 5.0 33.26 30.44 23.71 33.85 5 29 33.71 5 29 33.26 30.44 23.71
De Schimmerik (5) 1 1.5 29.42 26.55 18.33 29.55 5 25 29.42 5 24 29.42 26.55 18.33
De Schimmerik (5) 1 5.0 30.15 27.27 19.04 30.28 5 25 30.15 5 25 30.15 27.27 19.04
Papevoort (6) 1 1.5 21.45 18.59 10.13 21.53 5 17 21.45 5 16 21.45 18.59 10.13
Papevoort (6) 1 5.0 22.13 19.24 10.73 22.18 5 17 22.13 5 17 22.13 19.24 10.73
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 21.35 18.52 10.13 21.46 5 16 21.35 5 16 21.35 18.52 10.13
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 21.63 18.77 10.34 21.72 5 17 21.63 5 17 21.63 18.77 10.34
totaal(0) 1 1.5 60.87 57.68 50.69 61.17 61 60.87 61 60.87 57.68 50.69
totaal(0) 1 5.0 61.81 58.63 51.63 62.12 62 61.81 62 61.81 58.63 51.63
Bossebaan(l) 1 1.5 58.96 55.70 48.79 59.25 5 54 58.96 5 54 58.96 55.70 48.79
Bossebaan(l) 1 5.0 59.63 56.36 49.45 59.92 5 55 59.63 5 55 59.63 56.36 49.45
Heemweg (2) 1 1.5 53.51 50.36 43.29 53.81 5 49 53.51 5 49 53.51 50.36 43.29
Heemweg (2) 1 5.0 54.94 51.79 44.72 55.24 5 50 54.94 5 50 54.94 51.79 44.72
Burg. van Hooffwec 1 1.5 53.15 50.19 42.97 53.51 5 49 53.15 5 48 53.15 50.19 42.97
Burg. van Hooffwec 1 5.0 54.54 51.58 44.36 54.90 5 50 54.54 5 50 54.54 51.58 44.36
Veken (4) 1 1.5 34.42 31.59 24.86 35.00 5 30 34.86 5 30 34.42 31.59 24.86
Veken (4) 1 5.0 34.60 31.78 25.04 35.19 5 30 35.04 5 30 34.60 31.78 25.04
De Schimmerik (5) 1 1.5 30.43 27.54 19.29 30.55 5 26 30.43 5 25 30.43 27.54 19.29
De Schimmerik (5) 1 5.0 31.30 28.42 20.18 31.42 5 26 31.30 5 26 31.30 28.42 20.18
Papevoort (6) 1 1.5 23.65 20.78 12.33 23.73 5 19 23.65 5 19 23.65 20.78 12.33
Papevoort (6) 1 5.0 24.18 21.27 12.75 24.22 5 19 24.18 5 19 24.18 21.27 12.75
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 23.20 20.38 11.99 23.32 5 18 23.20 5 18 23.20 20.38 11.99
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 23.54 20.69 12.25 23.63 5 19 23.54 5 19 23.54 20.69 12.25
totaal(0) 1 1.5 60.22 57.02 50.05 60.53 61 60.22 60 60.22 57.02 50.05
totaal(0) 1 5.0 61.19 57.98 51.01 61.49 61 61.19 61 61.19 57.98 51.01
Bossebaan(l) 1 1.5 59.11 55.86 48.94 59.40 5 54 59.11 5 54 59.11 55.86 48.94
Bossebaan(l) 1 5.0 59.95 56.69 49.78 60.24 5 55 59.95 5 55 59.95 56.69 49.78
Heemweg (2) 1 1.5 50.37 47.21 40.15 50.67 5 46 50.37 5 45 50.37 47.21 40.15
Heemweg (2) 1 5.0 51.69 48.54 41.48 52.00 5 47 51.69 5 47 51.69 48.54 41.48
Burg. van Hooffwec 1 1.5 50.89 47.95 40.71 51.25 5 46 50.89 5 46 50.89 47.95 40.71
Burg. van Hooffwec 1 5.0 52.32 49.37 42.14 52.68 5 48 52.32 5 47 52.32 49.37 42.14
Veken (4) 1 1.5 36.74 33.92 27.18 37.33 5 32 37.18 5 32 36.74 33.92 27.18
Veken (4) 1 5.0 37.57 34.75 28.02 38.16 5 33 38.02 5 33 37.57 34.75 28.02
De Schimmerik (5) 1 1.5 28.01 25.09 16.81 28.10 5 23 28.01 5 23 28.01 25.09 16.81
De Schimmerik (5) 1 5.0 29.86 26.95 18.69 29.96 5 25 29.86 5 25 29.86 26.95 18.69
Papevoort (6) 1 1.5 23.04 20.19 11.77 23.14 5 18 23.04 5 18 23.04 20.19 11.77
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nr z1 m1 adres

21 0.0 0.0

22 0.0 0.0

23 0.0 0.0

24 0.0 0.0
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huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart

VL
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VL
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VL 
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gevel VL
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Papevoort (6) 1 5.0 23.35 20.48 12.00 23.42 5 18 23.35 5 18 23.35 20.48 12.00
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 24.83 22.00 13.60 24.94 5 20 24.83 5 20 24.83 22.00 13.60
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 25.20 22.34 13.89 25.28 5 20 25.20 5 20 25.20 22.34 13.89
totaal(0) 1 1.5 59.01 55.80 48.84 59.31 59 59.01 59 59.01 55.80 48.84
totaal(0) 1 5.0 60.21 56.99 50.04 60.51 61 60.21 60 60.21 56.99 50.04
Bossebaan(l) 1 1.5 58.29 55.05 48.12 58.59 5 54 58.29 5 53 58.29 55.05 48.12
Bossebaan(l) 1 5.0 59.52 56.26 49.35 59.81 5 55 59.52 5 55 59.52 56.26 49.35
Heemweg (2) 1 1.5 46.12 42.97 35.90 46.42 5 41 46.12 5 41 46.12 42.97 35.90
Heemweg (2) 1 5.0 47.26 44.11 37.04 47.56 5 43 47.26 5 42 47.26 44.11 37.04
Burg. van Hooffwec 1 1.5 48.30 45.38 38.13 48.67 5 44 48.30 5 43 48.30 45.38 38.13
Burg. van Hooffwec 1 5.0 49.20 46.26 39.03 49.57 5 45 49.20 5 44 49.20 46.26 39.03
Veken (4) 1 1.5 39.99 37.17 30.44 40.58 5 36 40.44 5 35 39.99 37.17 30.44
Veken (4) 1 5.0 41.86 39.04 32.30 42.45 5 37 42.30 5 37 41.86 39.04 32.30
De Schimmerik (5) 1 1.5 29.03 26.13 17.88 29.14 5 24 29.03 5 24 29.03 26.13 17.88
De Schimmerik (5) 1 5.0 29.96 27.04 18.77 30.06 5 25 29.96 5 25 29.96 27.04 18.77
Papevoort (6) 1 1.5 27.79 24.95 16.54 27.89 5 23 27.79 5 23 27.79 24.95 16.54
Papevoort (6) 1 5.0 27.84 24.97 16.51 27.92 5 23 27.84 5 23 27.84 24.97 16.51
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 25.04 22.21 13.82 25.15 5 20 25.04 5 20 25.04 22.21 13.82
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 25.22 22.37 13.94 25.31 5 20 25.22 5 20 25.22 22.37 13.94
totaal(0) 1 1.5 58.89 55.68 48.73 59.20 59 58.89 59 58.89 55.68 48.73
totaal(0) 1 5.0 60.02 56.80 49.86 60.32 60 60.02 60 60.02 56.80 49.86
Bossebaan(l) 1 1.5 58.13 54.89 47.96 58.43 5 53 58.13 5 53 58.13 54.89 47.96
Bossebaan(l) 1 5.0 59.34 56.08 49.17 59.63 5 55 59.34 5 54 59.34 56.08 49.17
Heemweg (2) 1 1.5 47.55 44.40 37.33 47.85 5 43 47.55 5 43 47.55 44.40 37.33
Heemweg (2) 1 5.0 47.77 44.62 37.56 48.08 5 43 47.77 5 43 47.77 44.62 37.56
Burg. van Hooffwec 1 1.5 46.79 43.87 36.62 47.16 5 42 46.79 5 42 46.79 43.87 36.62
Burg. van Hooffwec 1 5.0 47.53 44.59 37.35 47.89 5 43 47.53 5 43 47.53 44.59 37.35
Veken (4) 1 1.5 42.56 39.74 33.01 43.15 5 38 43.01 5 38 42.56 39.74 33.01
Veken (4) 1 5.0 44.43 41.61 34.88 45.02 5 40 44.88 5 40 44.43 41.61 34.88
De Schimmerik (5) 1 1.5 28.55 25.64 17.38 28.65 5 24 28.55 5 24 28.55 25.64 17.38
De Schimmerik (5) 1 5.0 29.51 26.58 18.30 29.60 5 25 29.51 5 25 29.51 26.58 18.30
Papevoort (6) 1 1.5 27.48 24.62 16.18 27.57 5 23 27.48 5 22 27.48 24.62 16.18
Papevoort (6) 1 5.0 27.51 24.64 16.18 27.59 5 23 27.51 5 23 27.51 24.64 16.18
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 26.75 23.91 15.50 26.85 5 22 26.75 5 22 26.75 23.91 15.50
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 26.80 23.95 15.51 26.89 5 22 26.80 5 22 26.80 23.95 15.51
totaal(0) 1 1.5 57.90 54.73 47.82 58.24 58 57.90 58 57.90 54.73 47.82
totaal(0) 1 5.0 59.10 55.91 49.01 59.43 59 59.10 59 59.10 55.91 49.01
Bossebaan(l) 1 1.5 56.93 53.67 46.75 57.22 5 52 56.93 5 52 56.93 53.67 46.75
Bossebaan(l) 1 5.0 58.27 55.00 48.09 58.56 5 54 58.27 5 53 58.27 55.00 48.09
Heemweg (2) 1 1.5 42.43 39.28 32.21 42.73 5 38 42.43 5 37 42.43 39.28 32.21
Heemweg (2) 1 5.0 41.86 38.71 31.64 42.16 5 37 41.86 5 37 41.86 38.71 31.64
Burg. van Hooffwec 1 1.5 39.80 36.87 29.63 40.17 5 35 39.80 5 35 39.80 36.87 29.63
Burg. van Hooffwec 1 5.0 40.08 37.14 29.91 40.45 5 35 40.08 5 35 40.08 37.14 29.91
Veken (4) 1 1.5 49.72 46.91 40.17 50.31 5 45 50.17 5 45 49.72 46.91 40.17
Veken (4) 1 5.0 50.53 47.71 40.97 51.12 5 46 50.97 5 46 50.53 47.71 40.97
De Schimmerik (5) 1 1.5 31.78 28.91 20.69 31.91 5 27 31.78 5 27 31.78 28.91 20.69
De Schimmerik (5) 1 5.0 31.73 28.83 20.58 31.84 5 27 31.73 5 27 31.73 28.83 20.58
Papevoort (6) 1 1.5 29.41 26.58 18.18 29.52 5 25 29.41 5 24 29.41 26.58 18.18
Papevoort (6) 1 5.0 30.03 27.17 18.73 30.12 5 25 30.03 5 25 30.03 27.17 18.73
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 29.38 26.56 18.19 29.50 5 25 29.38 5 24 29.38 26.56 18.19
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 29.69 26.86 18.45 29.80 5 25 29.69 5 25 29.69 26.86 18.45
totaal(0) 1 1.5 57.38 54.16 47.23 57.69 58 57.38 57 57.38 54.16 47.23
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nr z1 m1 adres

25 0.0 0.0

26 0.0 0.0

huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

totaal(0) 1 5.0 58.59 55.36 48.44 58.89 59 58.59 59 58.59 55.36 48.44
Bossebaan(l) 1 1.5 56.92 53.68 46.75 57.22 5 52 56.92 5 52 56.92 53.68 46.75
Bossebaan(l) 1 5.0 58.18 54.92 48.00 58.47 5 53 58.18 5 53 58.18 54.92 48.00
Heemweg (2) 1 1.5 42.96 39.80 32.74 43.26 5 38 42.96 5 38 42.96 39.80 32.74
Heemweg (2) 1 5.0 42.80 39.64 32.58 43.10 5 38 42.80 5 38 42.80 39.64 32.58
Burg. van Hooffweę 1 1.5 38.89 35.94 28.71 39.25 5 34 38.89 5 34 38.89 35.94 28.71
Burg. van Hooffwec 1 5.0 38.74 35.78 28.56 39.10 5 34 38.74 5 34 38.74 35.78 28.56
Veken (4) 1 1.5 43.70 40.88 34.15 44.29 5 39 44.15 5 39 43.70 40.88 34.15
Veken (4) 1 5.0 45.41 42.59 35.85 46.00 5 41 45.85 5 41 45.41 42.59 35.85
De Schimmerik (5) 1 1.5 32.03 29.18 20.98 32.18 5 27 32.03 5 27 32.03 29.18 20.98
De Schimmerik (5) 1 5.0 32.11 29.23 20.99 32.23 5 27 32.11 5 27 32.11 29.23 20.99
Papevoort (6) 1 1.5 29.58 26.75 18.36 29.69 5 25 29.58 5 25 29.58 26.75 18.36
Papevoort (6) 1 5.0 30.65 27.80 19.37 30.74 5 26 30.65 5 26 30.65 27.80 19.37
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 30.66 27.85 19.49 30.79 5 26 30.66 5 26 30.66 27.85 19.49
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 31.08 28.25 19.85 31.19 5 26 31.08 5 26 31.08 28.25 19.85
totaal(0) 1 1.5 59.47 56.23 49.29 59.76 60 59.47 59 59.47 56.23 49.29
totaal(0) 1 5.0 60.16 56.91 49.98 60.45 60 60.16 60 60.16 56.91 49.98
Bossebaan(l) 1 1.5 59.33 56.08 49.16 59.62 5 55 59.33 5 54 59.33 56.08 49.16
Bossebaan(l) 1 5.0 60.04 56.77 49.86 60.33 5 55 60.04 5 55 60.04 56.77 49.86
Heemweg (2) 1 1.5 40.47 37.31 30.25 40.77 5 36 40.47 5 35 40.47 37.31 30.25
Heemweg (2) 1 5.0 40.49 37.32 30.27 40.79 5 36 40.49 5 35 40.49 37.32 30.27
Burg. van Hooffweę 1 1.5 37.09 34.15 26.91 37.45 5 32 37.09 5 32 37.09 34.15 26.91
Burg. van Hooffwec 1 5.0 37.23 34.26 27.04 37.58 5 33 37.23 5 32 37.23 34.26 27.04
Veken (4) 1 1.5 37.37 34.55 27.81 37.96 5 33 37.81 5 33 37.37 34.55 27.81
Veken (4) 1 5.0 37.75 34.93 28.20 38.34 5 33 38.20 5 33 37.75 34.93 28.20
De Schimmerik (5) 1 1.5 31.58 28.75 20.57 31.75 5 27 31.58 5 27 31.58 28.75 20.57
De Schimmerik (5) 1 5.0 32.14 29.27 21.05 32.27 5 27 32.14 5 27 32.14 29.27 21.05
Papevoort (6) 1 1.5 34.04 31.23 22.85 34.17 5 29 34.04 5 29 34.04 31.23 22.85
Papevoort (6) 1 5.0 34.82 31.96 23.49 34.90 5 30 34.82 5 30 34.82 31.96 23.49
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 32.68 29.88 21.53 32.82 5 28 32.68 5 28 32.68 29.88 21.53
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 33.79 30.96 22.56 33.90 5 29 33.79 5 29 33.79 30.96 22.56
totaal(0) 1 1.5 59.82 56.57 49.64 60.11 60 59.82 60 59.82 56.57 49.64
totaal(0) 1 5.0 60.45 57.19 50.27 60.74 61 60.45 60 60.45 57.19 50.27
Bossebaan(l) 1 1.5 59.74 56.49 49.57 60.03 5 55 59.74 5 55 59.74 56.49 49.57
Bossebaan(l) 1 5.0 60.38 57.11 50.20 60.67 5 56 60.38 5 55 60.38 57.11 50.20
Heemweg (2) 1 1.5 35.63 32.48 25.42 35.94 5 31 35.63 5 31 35.63 32.48 25.42
Heemweg (2) 1 5.0 35.75 32.60 25.53 36.05 5 31 35.75 5 31 35.75 32.60 25.53
Burg. van Hooffwec 1 1.5 38.00 35.06 27.82 38.36 5 33 38.00 5 33 38.00 35.06 27.82
Burg. van Hooffwec 1 5.0 38.28 35.32 28.10 38.64 5 34 38.28 5 33 38.28 35.32 28.10
Veken (4) 1 1.5 32.11 29.29 22.55 32.70 5 28 32.55 5 28 32.11 29.29 22.55
Veken (4) 1 5.0 31.99 29.17 22.44 32.58 5 28 32.44 5 27 31.99 29.17 22.44
De Schimmerik (5) 1 1.5 31.46 28.62 20.44 31.62 5 27 31.46 5 26 31.46 28.62 20.44
De Schimmerik (5) 1 5.0 32.45 29.58 21.36 32.58 5 28 32.45 5 27 32.45 29.58 21.36
Papevoort (6) 1 1.5 30.15 27.34 18.98 30.28 5 25 30.15 5 25 30.15 27.34 18.98
Papevoort (6) 1 5.0 31.03 28.18 19.76 31.13 5 26 31.03 5 26 31.03 28.18 19.76
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 33.47 30.67 22.32 33.61 5 29 33.47 5 28 33.47 30.67 22.32
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 34.80 31.97 23.57 34.91 5 30 34.80 5 30 34.80 31.97 23.57
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Rijlijnen

intensiteiten snelheden

nrz,gem lengte wegdek hellingcor. groep omschrijving kenmerk art 110g etm.intens. “Äperiode X licht middel zwaar motor licht middel zwaar motor

1 0.0 203 80 keperverband elementenverh CROW316 De Schimmerik (5) De Schimmerik vlicht 973.0 |7| dag 6.70 95.75 3.75 .50 30 30 30
avond 3.70 96.68 2.83 .50 30 30 30
nacht .60 97.60 1.90 .50 30 30 30

3 0.0 212 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 2 vlicht 2200.0 |7| dag 6.68 84.97 9.39 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

4 0.0 124 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 4 vlicht 3100.0 |7| dag 6.68 84.97 9.39 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

5 0.0 210 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 1 vlicht 2400.0 |7| dag 6.68 84.97 9.36 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

6 0.0 100 01 glad asfalt/DAB Veken (4) Veken vlicht 2800.0 |7| dag 6.60 93.50 5.00 1.50 50 50 50
avond 3.60 95.25 3.50 1.25 50 50 50
nacht .80 97.00 2.00 1.00 50 50 50

7 0.0 126 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 3 vlicht 3200.0 |7| dag 6.68 84.97 9.39 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

8 0.0 108 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4900.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

9 0.0 44 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4700.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

10 0.0 121 74 sma-nl5 CROW316 Heemweg (2) Heemweg deel 2 vlicht 4200.0 |7| dag 6.66 88.53 7.75 3.73 50 50 50
avond 3.71 92.13 5.85 2.01 50 50 50
nacht .65 88.64 8.48 2.89 50 50 50

13 0.0 107 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4300.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

14 0.0 46 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4100.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

15 0.0 119 74 sma-n!5 CROW316 Heemweg (2) Heemweg deel 1 vlicht 5000.0 |7| dag 6.66 88.53 7.75 3.73 50 50 50
avond 3.71 92.13 5.85 2.01 50 50 50
nacht .65 88.64 8.48 2.89 50 50 50

16 0.0 138 80 keperverband elementenverh CROW316 Papevoort (6) Papevoort vlicht 400.0 |7| dag 6.70 95.75 3.75 .50 30 30 30
avond 3.70 96.68 2.83 .50 30 30 30
nacht .60 97.60 1.90 .50 30 30 30

17 0.0 118 80 keperverband elementenverh CROW316 Van Aelstlaan (7) Van Aelstlaan vlicht 400.0 |7| dag 6.70 95.75 3.75 .50 30 30 30
avond 3.70 96.68 2.83 .50 30 30 30
nacht .60 97.60 1.90 .50 30 30 30
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Optrektoeslag

nr optrektoeslag kenmerk

1 —
2 —
3 —
4 —

5 —
6 —
7 —
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Bodemabsorptie

nr lengte absorptie [X]

1 548 90.0
2 51 75.0
3 113 75.0
4 38 100.0
5 32 100.0
6 49 90.0
7 356 100.0
8 199 100.0
9 273 100.0

10 38 100.0
11 34 100.0
12 138 100.0
13 131 100.0
14 141 100.0
15 33 100.0
16 57 100.0
17 170 100.0
18 176 100.0
19 234 75.0
20 122 100.0
21 81 100.0
22 122 100.0
23 138 100.0
24 214 100.0
25 66 100.0
26 70 100.0
27 26 100.0
28 74 100.0
29 68 100.0

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software
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Kenmerk

groen

groen
groen
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BIJLAGE III

Berekeningsgegevens en -resultaten optredende geluidbelasting toekomstige situatie



K+ Adviesgroep b.v.

Projectgegevens
projectnaam:
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie:
situatie:

Ontwikkeling Bossebaan-Schimmerik-Burg. van Hoofflaan 
Cedrus Vastgoed 
TE 
910
eerste situatie

uitsnede: Toekomstige situatie

omschrijving verkeerslawaai

rekenhart:

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): 

standaard bodemabsorptie: 

rekenresultaat binnengelezen (datum): 

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 

maximum aantal reflecties: 

minimum zichthoek reflecties: 

maximum sectorhoek: 

vaste sectorhoek:

16.5.2 (build5) 
(enhart16;rmg2012

0
0
OX

15-10-2020

15:38

1 graden

2 graden 

5 graden 

2

methode aftrek 110g: per wnp per weg RMG2012/2014
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Bebouwing

nr z.gem m.gem lengte adres reflectie

1 20.0 0.0 90 80
2 14.0 0.0 112 80
3 9.0 0.0 94 0
4 12.0 0.0 116 80
5 38.0 0.0 82 80
7 7.5 0.0 27 80
8 7.5 0.0 31 80
9 7.5 0.0 27 80

10 7.5 0.0 27 80
11 7.5 0.0 26 80
12 7.5 0.0 32 80
13 7.5 0.0 32 80
14 7.5 0.0 34 80
15 3.0 0.0 29 80
16 3.0 0.0 20 80
17 3.0 0.0 26 80
18 3.0 0.0 18 80
19 3.0 0.0 20 80
20 3.0 0.0 12 80
21 3.0 0.0 19 80
22 3.0 0.0 18 80
23 3.0 0.0 20 80
24 3.0 0.0 16 80
25 7.5 0.0 101 80
26 3.0 0.0 16 80
27 3.0 0.0 28 80
28 7.5 0.0 49 80
29 3.0 0.0 19 80
30 3.0 0.0 18 80
31 6.5 0.0 33 80
32 6.5 0.0 37 80
33 7.5 0.0 28 80
34 7.5 0.0 33 80
35 7.5 0.0 83 80
36 7.5 0.0 34 80
37 7.5 0.0 39 80
38 3.0 0.0 26 80
39 3.0 0.0 35 80
40 3.0 0.0 26 80
41 7.5 0.0 37 80
42 7.5 0.0 35 80
43 7.5 0.0 33 80
44 7.5 0.0 34 80
45 3.0 0.0 26 80
46 3.0 0.0 32 80
47 3.0 0.0 34 80
48 3.0 0.0 34 80
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K+ Adviesgroep b.v.

nr z.gem m.gem lengte adres reflectie

49 3.0 0.0 30 80
50 7.0 0.0 161 80
51 12.0 0.0 510 80
52 7.5 0.0 175 80
53 7.5 0.0 88 80
54 9.0 0.0 71 80
55 7.5 0.0 36 80
56 7.5 0.0 37 80
57 7.5 0.0 39 80
58 7.5 0.0 45 80
59 7.5 0.0 31 80
60 7.5 0.0 31 80
61 7.5 0.0 35 80
62 9.0 0.0 70 80
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Waarneempunten met rekenresultaten

nr z1 m1 adres huisnrtype afw.toets refl kenmerk rhart

1 0.0 0.0 gevel VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

2 0.0 0.0 gevel VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

3 0.0 0.0 gevel VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

4 0.0 0.0 gevel VL
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

totaal(0) 1 1.5 53.22 50.17 42.55 53.42 53 53.22 53 53.22 50.17 42.55
totaal(0) 1 5.0 53.92 50.84 43.32 54.13 54 53.92 54 53.92 50.84 43.32
Bossebaan(l) 1 1.5 50.42 47.23 40.26 50.73 5 46 50.42 5 45 50.42 47.23 40.26
Bossebaan(l) 1 5.0 51.62 48.40 41.45 51.92 5 47 51.62 5 47 51.62 48.40 41.45
Heemweg (2) 1 1.5 17.70 14.44 7.49 17.98 5 13 17.70 5 13 17.70 14.44 7.49
Heemweg (2) 1 5.0 18.13 14.83 7.91 18.40 5 13 18.13 5 13 18.13 14.83 7.91
Burg. van Hooffweę 1 1.5 22.51 19.38 12.32 22.83 5 18 22.51 5 18 22.51 19.38 12.32
Burg. van Hooffwec 1 5.0 22.81 19.66 12.62 23.12 5 18 22.81 5 18 22.81 19.66 12.62
Veken (4) 1 1.5 34.34 31.55 24.84 34.95 5 30 34.84 5 30 34.34 31.55 24.84
Veken (4) 1 5.0 34.72 31.91 25.18 35.31 5 30 35.18 5 30 34.72 31.91 25.18
De Schimmerik (5) 1 1.5 21.05 18.24 10.08 21.23 5 16 21.05 5 16 21.05 18.24 10.08
De Schimmerik (5) 1 5.0 21.57 18.71 10.51 21.71 5 17 21.57 5 17 21.57 18.71 10.51
Papevoort (6) 1 1.5 43.76 40.88 32.39 43.82 5 39 43.76 5 39 43.76 40.88 32.39
Papevoort (6) 1 5.0 43.75 40.87 32.38 43.81 5 39 43.75 5 39 43.75 40.87 32.38
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 48.61 45.73 37.24 48.67 5 44 48.61 5 44 48.61 45.73 37.24
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 48.70 45.82 37.32 48.76 5 44 48.70 5 44 48.70 45.82 37.32
totaal(0) 1 1.5 51.58 48.59 40.75 51.75 52 51.58 52 51.58 48.59 40.75
totaal(0) 1 5.0 52.37 49.36 41.57 52.54 53 52.37 52 52.37 49.36 41.57
Bossebaan(l) 1 1.5 47.34 44.14 37.17 47.65 5 43 47.34 5 42 47.34 44.14 37.17
Bossebaan(l) 1 5.0 48.40 45.18 38.23 48.70 5 44 48.40 5 43 48.40 45.18 38.23
Heemweg (2) 1 1.5 20.84 17.59 10.62 21.12 5 16 20.84 5 16 20.84 17.59 10.62
Heemweg (2) 1 5.0 20.76 17.49 10.54 21.03 5 16 20.76 5 16 20.76 17.49 10.54
Burg. van Hooffweę 1 1.5 25.49 22.35 15.30 25.80 5 21 25.49 5 20 25.49 22.35 15.30
Burg. van Hooffwec 1 5.0 26.16 22.98 15.96 26.46 5 21 26.16 5 21 26.16 22.98 15.96
Veken (4) 1 1.5 26.71 23.90 17.18 27.31 5 22 27.18 5 22 26.71 23.90 17.18
Veken (4) 1 5.0 27.00 24.17 17.42 27.58 5 23 27.42 5 22 27.00 24.17 17.42
De Schimmerik (5) 1 1.5 42.18 39.33 31.14 42.33 5 37 42.18 5 37 42.18 39.33 31.14
De Schimmerik (5) 1 5.0 43.89 41.02 32.81 44.03 5 39 43.89 5 39 43.89 41.02 32.81
Papevoort (6) 1 1.5 47.73 44.86 36.38 47.80 5 43 47.73 5 43 47.73 44.86 36.38
Papevoort (6) 1 5.0 48.21 45.33 36.85 48.28 5 43 48.21 5 43 48.21 45.33 36.85
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 41.09 38.21 29.72 41.15 5 36 41.09 5 36 41.09 38.21 29.72
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 40.64 37.76 29.27 40.70 5 36 40.64 5 36 40.64 37.76 29.27
totaal(0) 1 1.5 57.28 54.38 46.22 57.41 57 57.28 57 57.28 54.38 46.22
totaal(0) 1 5.0 57.16 54.26 46.09 57.29 57 57.16 57 57.16 54.26 46.09
Bossebaan(l) 1 1.5 40.80 37.56 30.63 41.10 5 36 40.80 5 36 40.80 37.56 30.63
Bossebaan(l) 1 5.0 41.53 38.30 31.37 41.83 5 37 41.53 5 37 41.53 38.30 31.37
Heemweg (2) 1 1.5 20.84 17.60 10.62 21.12 5 16 20.84 5 16 20.84 17.60 10.62
Heemweg (2) 1 5.0 18.91 15.66 8.69 19.19 5 14 18.91 5 14 18.91 15.66 8.69
Burg. van Hooffwec 1 1.5 42.67 39.70 32.49 43.03 5 38 42.67 5 38 42.67 39.70 32.49
Burg. van Hooffwec 1 5.0 41.86 38.89 31.68 42.22 5 37 41.86 5 37 41.86 38.89 31.68
Veken (4) 1 1.5 16.36 13.45 6.61 16.86 5 12 16.61 5 12 16.36 13.45 6.61
Veken (4) 1 5.0 16.63 13.69 6.83 17.11 5 12 16.83 5 12 16.63 13.69 6.83
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.96 54.08 45.84 57.08 5 52 56.96 5 52 56.96 54.08 45.84
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.80 53.92 45.68 56.92 5 52 56.80 5 52 56.80 53.92 45.68
Papevoort (6) 1 1.5 37.98 35.11 26.64 38.05 5 33 37.98 5 33 37.98 35.11 26.64
Papevoort (6) 1 5.0 40.15 37.27 28.80 40.22 5 35 40.15 5 35 40.15 37.27 28.80
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 28.98 26.09 17.60 29.04 5 24 28.98 5 24 28.98 26.09 17.60
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 29.65 26.76 18.26 29.71 5 25 29.65 5 25 29.65 26.76 18.26
totaal(0) 1 1.5 56.62 53.73 45.57 56.76 57 56.62 57 56.62 53.73 45.57
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nr z1 m1 adres

5 0.0 0.0

6 0.0 0.0

7 0.0 0.0

huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

5

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

totaal(0) 1 5.0 56.64 53.74 45.58 56.77 57 56.64 57 56.64 53.74 45.58
Bossebaan(l) 1 1.5 38.63 35.40 28.46 38.93 5 34 38.63 5 34 38.63 35.40 28.46
Bossebaan(l) 1 5.0 39.52 36.29 29.36 39.82 5 35 39.52 5 35 39.52 36.29 29.36
Heemweg (2) 1 1.5 22.87 19.62 12.65 23.15 5 18 22.87 5 18 22.87 19.62 12.65
Heemweg (2) 1 5.0 21.38 18.11 11.16 21.65 5 17 21.38 5 16 21.38 18.11 11.16
Burg. van Hooffwec 1 1.5 43.67 40.71 33.49 44.03 5 39 43.67 5 39 43.67 40.71 33.49
Burg. van Hooffwec 1 5.0 43.05 40.08 32.87 43.41 5 38 43.05 5 38 43.05 40.08 32.87
Veken (4) 1 1.5 17.49 14.59 7.76 18.00 5 13 17.76 5 13 17.49 14.59 7.76
Veken (4) 1 5.0 17.85 14.91 8.04 18.33 5 13 18.04 5 13 17.85 14.91 8.04
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.28 53.40 45.17 56.41 5 51 56.28 5 51 56.28 53.40 45.17
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.30 53.42 45.18 56.42 5 51 56.30 5 51 56.30 53.42 45.18
Papevoort (6) 1 1.5 34.80 31.94 23.49 34.88 5 30 34.80 5 30 34.80 31.94 23.49
Papevoort (6) 1 5.0 36.57 33.70 25.24 36.65 5 32 36.57 5 32 36.57 33.70 25.24
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 26.88 24.01 15.54 26.95 5 22 26.88 5 22 26.88 24.01 15.54
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 27.25 24.36 15.87 27.31 5 22 27.25 5 22 27.25 24.36 15.87
totaal(0) 1 1.5 56.12 53.22 45.10 56.26 56 56.12 56 56.12 53.22 45.10
totaal(0) 1 5.0 56.19 53.29 45.16 56.33 56 56.19 56 56.19 53.29 45.16
Bossebaan(l) 1 1.5 35.52 32.25 25.35 35.81 5 31 35.52 5 31 35.52 32.25 25.35
Bossebaan(l) 1 5.0 36.27 32.98 26.09 36.55 5 32 36.27 5 31 36.27 32.98 26.09
Heemweg (2) 1 1.5 22.17 18.91 11.95 22.45 5 17 22.17 5 17 22.17 18.91 11.95
Heemweg (2) 1 5.0 22.82 19.54 12.60 23.09 5 18 22.82 5 18 22.82 19.54 12.60
Burg. van Hooffweę 1 1.5 45.55 42.58 35.36 45.90 5 41 45.55 5 41 45.55 42.58 35.36
Burg. van Hooffwec 1 5.0 45.17 42.20 34.99 45.53 5 41 45.17 5 40 45.17 42.20 34.99
Veken (4) 1 1.5 16.94 14.02 7.17 17.43 5 12 17.17 5 12 16.94 14.02 7.17
Veken (4) 1 5.0 18.41 15.49 8.64 18.90 5 14 18.64 5 14 18.41 15.49 8.64
De Schimmerik (5) 1 1.5 55.65 52.77 44.53 55.77 5 51 55.65 5 51 55.65 52.77 44.53
De Schimmerik (5) 1 5.0 55.75 52.86 44.63 55.87 5 51 55.75 5 51 55.75 52.86 44.63
Papevoort (6) 1 1.5 32.28 29.42 20.96 32.36 5 27 32.28 5 27 32.28 29.42 20.96
Papevoort (6) 1 5.0 33.39 30.52 22.05 33.46 5 28 33.39 5 28 33.39 30.52 22.05
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 25.19 22.32 13.86 25.27 5 20 25.19 5 20 25.19 22.32 13.86
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 25.24 22.35 13.85 25.30 5 20 25.24 5 20 25.24 22.35 13.85
totaal(0) 1 1.5 56.22 53.31 45.28 56.38 56 56.22 56 56.22 53.31 45.28
totaal(0) 1 5.0 56.29 53.38 45.33 56.45 56 56.29 56 56.29 53.38 45.33
Bossebaan(l) 1 1.5 43.32 40.05 33.15 43.61 5 39 43.32 5 38 43.32 40.05 33.15
Bossebaan(l) 1 5.0 43.03 39.75 32.85 43.31 5 38 43.03 5 38 43.03 39.75 32.85
Heemweg (2) 1 1.5 22.51 19.24 12.30 22.79 5 18 22.51 5 18 22.51 19.24 12.30
Heemweg (2) 1 5.0 23.21 19.93 13.00 23.48 5 18 23.21 5 18 23.21 19.93 13.00
Burg. van Hooffwec 1 1.5 46.00 43.05 35.82 46.36 5 41 46.00 5 41 46.00 43.05 35.82
Burg. van Hooffwec 1 5.0 46.07 43.11 35.89 46.43 5 41 46.07 5 41 46.07 43.11 35.89
Veken (4) 1 1.5 37.00 34.18 27.43 37.58 5 33 37.43 5 32 37.00 34.18 27.43
Veken (4) 1 5.0 36.39 33.56 26.82 36.97 5 32 36.82 5 32 36.39 33.56 26.82
De Schimmerik (5) 1 1.5 55.46 52.57 44.34 55.58 5 51 55.46 5 50 55.46 52.57 44.34
De Schimmerik (5) 1 5.0 55.55 52.66 44.43 55.67 5 51 55.55 5 51 55.55 52.66 44.43
Papevoort (6) 1 1.5 30.79 27.91 19.42 30.85 5 26 30.79 5 26 30.79 27.91 19.42
Papevoort (6) 1 5.0 31.21 28.34 19.86 31.28 5 26 31.21 5 26 31.21 28.34 19.86
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 21.15 18.21 9.63 21.16 5 16 21.15 5 16 21.15 18.21 9.63
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 21.73 18.79 10.22 21.74 5 17 21.73 5 17 21.73 18.79 10.22
totaal(0) 1 1.5 57.08 54.18 46.12 57.24 57 57.08 57 57.08 54.18 46.12
totaal(0) 1 5.0 57.13 54.23 46.19 57.30 57 57.13 57 57.13 54.23 46.19
Bossebaan(l) 1 1.5 40.75 37.48 30.57 41.04 5 36 40.75 5 36 40.75 37.48 30.57
Bossebaan(l) 1 5.0 40.81 37.50 30.63 41.09 5 36 40.81 5 36 40.81 37.50 30.63
Heemweg (2) 1 1.5 23.12 19.84 12.91 23.39 5 18 23.12 5 18 23.12 19.84 12.91
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nr z1 m1 adres

8 0.0 0.0

9 0.0 0.0

10 0.0 0.0

huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Heemweg (2) 1 5.0 24.24 20.95 14.02 24.51 5 20 24.24 5 19 24.24 20.95 14.02
Burg. van Hooffwec 1 1.5 48.13 45.18 37.95 48.49 5 43 48.13 5 43 48.13 45.18 37.95
Burg. van Hooffwec 1 5.0 48.76 45.80 38.58 49.12 5 44 48.76 5 44 48.76 45.80 38.58
Veken (4) 1 1.5 32.24 29.43 22.71 32.84 5 28 32.71 5 28 32.24 29.43 22.71
Veken (4) 1 5.0 32.15 29.33 22.59 32.74 5 28 32.59 5 28 32.15 29.33 22.59
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.35 53.46 45.23 56.47 5 51 56.35 5 51 56.35 53.46 45.23
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.30 53.41 45.18 56.42 5 51 56.30 5 51 56.30 53.41 45.18
Papevoort (6) 1 1.5 29.05 26.17 17.67 29.11 5 24 29.05 5 24 29.05 26.17 17.67
Papevoort (6) 1 5.0 28.70 25.81 17.32 28.76 5 24 28.70 5 24 28.70 25.81 17.32
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 14.14 11.09 2.32 14.05 5 9 14.14 5 9 14.14 11.09 2.32
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 14.72 11.67 2.91 14.64 5 10 14.72 5 10 14.72 11.67 2.91
totaal(0) 1 1.5 57.99 55.09 47.06 58.16 58 57.99 58 57.99 55.09 47.06
totaal(0) 1 5.0 58.13 55.23 47.26 58.31 58 58.13 58 58.13 55.23 47.26
Bossebaan(l) 1 1.5 38.21 34.93 28.03 38.49 5 33 38.21 5 33 38.21 34.93 28.03
Bossebaan(l) 1 5.0 38.18 34.86 28.00 38.45 5 33 38.18 5 33 38.18 34.86 28.00
Heemweg (2) 1 1.5 24.62 21.37 14.40 24.90 5 20 24.62 5 20 24.62 21.37 14.40
Heemweg (2) 1 5.0 25.93 22.67 15.71 26.21 5 21 25.93 5 21 25.93 22.67 15.71
Burg. van Hooffwec 1 1.5 50.21 47.27 40.03 50.57 5 46 50.21 5 45 50.21 47.27 40.03
Burg. van Hooffwec 1 5.0 51.63 48.68 41.45 51.99 5 47 51.63 5 47 51.63 48.68 41.45
Veken (4) 1 1.5 21.53 18.60 11.75 22.02 5 17 21.75 5 17 21.53 18.60 11.75
Veken (4) 1 5.0 23.03 20.11 13.26 23.52 5 19 23.26 5 18 23.03 20.11 13.26
De Schimmerik (5) 1 1.5 57.13 54.25 46.02 57.26 5 52 57.13 5 52 57.13 54.25 46.02
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.97 54.08 45.85 57.09 5 52 56.97 5 52 56.97 54.08 45.85
Papevoort (6) 1 1.5 28.62 25.74 17.25 28.68 5 24 28.62 5 24 28.62 25.74 17.25
Papevoort (6) 1 5.0 27.85 24.96 16.47 27.91 5 23 27.85 5 23 27.85 24.96 16.47
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 14.39 11.43 2.83 14.39 5 9 14.39 5 9 14.39 11.43 2.83
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 14.74 11.76 3.12 14.72 5 10 14.74 5 10 14.74 11.76 3.12
totaal(0) 1 1.5 58.39 55.47 47.64 58.60 59 58.39 58 58.39 55.47 47.64
totaal(0) 1 5.0 59.01 56.09 48.35 59.24 59 59.01 59 59.01 56.09 48.35
Bossebaan(l) 1 1.5 36.15 32.86 25.97 36.43 5 31 36.15 5 31 36.15 32.86 25.97
Bossebaan(l) 1 5.0 37.41 34.10 27.23 37.69 5 33 37.41 5 32 37.41 34.10 27.23
Heemweg (2) 1 1.5 38.79 35.66 28.58 39.10 5 34 38.79 5 34 38.79 35.66 28.58
Heemweg (2) 1 5.0 38.89 35.74 28.67 39.19 5 34 38.89 5 34 38.89 35.74 28.67
Burg. van Hooffwec 1 1.5 53.81 50.86 43.63 54.17 5 49 53.81 5 49 53.81 50.86 43.63
Burg. van Hooffwec 1 5.0 55.46 52.50 45.28 55.82 5 51 55.46 5 50 55.46 52.50 45.28
Veken (4) 1 1.5 18.28 15.35 8.49 18.77 5 14 18.49 5 13 18.28 15.35 8.49
Veken (4) 1 5.0 18.25 15.29 8.41 18.71 5 14 18.41 5 13 18.25 15.29 8.41
De Schimmerik (5) 1 1.5 56.40 53.52 45.29 56.53 5 52 56.40 5 51 56.40 53.52 45.29
De Schimmerik (5) 1 5.0 56.35 53.47 45.23 56.47 5 51 56.35 5 51 56.35 53.47 45.23
Papevoort (6) 1 1.5 26.41 23.52 15.02 26.47 5 21 26.41 5 21 26.41 23.52 15.02
Papevoort (6) 1 5.0 25.49 22.59 14.09 25.54 5 21 25.49 5 20 25.49 22.59 14.09
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 10.56 7.49 -1.28 10.46 5 5 10.56 5 6 10.56 7.49 -1.28
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 10.47 7.41 -1.37 10.38 5 5 10.47 5 5 10.47 7.41 -1.37
totaal(0) 1 1.5 59.71 56.77 49.19 59.98 60 59.71 60 59.71 56.77 49.19
totaal(0) 1 5.0 60.43 57.49 49.97 60.71 61 60.43 60 60.43 57.49 49.97
Bossebaan(l) 1 1.5 41.25 38.01 31.08 41.55 5 37 41.25 5 36 41.25 38.01 31.08
Bossebaan(l) 1 5.0 41.43 38.16 31.26 41.72 5 37 41.43 5 36 41.43 38.16 31.26
Heemweg (2) 1 1.5 43.69 40.56 33.47 44.00 5 39 43.69 5 39 43.69 40.56 33.47
Heemweg (2) 1 5.0 43.94 40.79 33.72 44.24 5 39 43.94 5 39 43.94 40.79 33.72
Burg. van Hooffwec 1 1.5 57.33 54.37 47.15 57.69 5 53 57.33 5 52 57.33 54.37 47.15
Burg. van Hooffwec 1 5.0 58.53 55.57 48.35 58.89 5 54 58.53 5 54 58.53 55.57 48.35
Veken (4) 1 1.5 17.51 14.57 7.70 17.99 5 13 17.70 5 13 17.51 14.57 7.70
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nr z1 m1 adres

11 0.0 0.0

12 0.0 0.0

13 0.0 0.0

huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Veken (4) 1 5.0 17.91 14.96 8.07 18.38 5 13 18.07 5 13 17.91 14.96 8.07
De Schimmerik (5) 1 1.5 55.53 52.65 44.42 55.66 5 51 55.53 5 51 55.53 52.65 44.42
De Schimmerik (5) 1 5.0 55.48 52.60 44.36 55.60 5 51 55.48 5 50 55.48 52.60 44.36
Papevoort (6) 1 1.5 25.85 22.96 14.46 25.91 5 21 25.85 5 21 25.85 22.96 14.46
Papevoort (6) 1 5.0 24.94 22.05 13.55 25.00 5 20 24.94 5 20 24.94 22.05 13.55
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 9.80 6.74 -2.03 9.71 5 5 9.80 5 5 9.80 6.74 -2.03
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 10.90 7.83 -.97 10.80 5 6 10.90 5 6 10.90 7.83 -.97
totaal(0) 1 1.5 63.46 60.49 53.26 63.81 64 63.46 63 63.46 60.49 53.26
totaal(0) 1 5.0 63.77 60.79 53.57 64.12 64 63.77 64 63.77 60.79 53.57
Bossebaan(l) 1 1.5 43.41 40.17 33.24 43.71 5 39 43.41 5 38 43.41 40.17 33.24
Bossebaan(l) 1 5.0 43.24 39.98 33.07 43.53 5 39 43.24 5 38 43.24 39.98 33.07
Heemweg (2) 1 1.5 42.44 39.29 32.22 42.74 5 38 42.44 5 37 42.44 39.29 32.22
Heemweg (2) 1 5.0 42.39 39.24 32.17 42.69 5 38 42.39 5 37 42.39 39.24 32.17
Burg. van Hooffwec 1 1.5 63.32 60.35 53.13 63.67 5 59 63.32 5 58 63.32 60.35 53.13
Burg. van Hooffwec 1 5.0 63.62 60.65 53.44 63.98 5 59 63.62 5 59 63.62 60.65 53.44
Veken (4) 1 1.5 11.70 8.87 2.13 12.28 5 7 12.13 5 7 11.70 8.87 2.13
Veken (4) 1 5.0 11.41 8.57 1.81 11.98 5 7 11.81 5 7 11.41 8.57 1.81
De Schimmerik (5) 1 1.5 45.00 42.12 33.88 45.12 5 40 45.00 5 40 45.00 42.12 33.88
De Schimmerik (5) 1 5.0 46.05 43.17 34.93 46.17 5 41 46.05 5 41 46.05 43.17 34.93
Papevoort (6) 1 1.5 24.12 21.22 12.71 24.17 5 19 24.12 5 19 24.12 21.22 12.71
Papevoort (6) 1 5.0 23.43 20.53 12.01 23.48 5 18 23.43 5 18 23.43 20.53 12.01
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 9.06 6.01 -2.76 8.97 5 4 9.06 5 4 9.06 6.01 -2.76
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 10.05 6.98 -1.80 9.95 5 5 10.05 5 5 10.05 6.98 -1.80
totaal(0) 1 1.5 61.40 58.43 51.21 61.75 62 61.40 61 61.40 58.43 51.21
totaal(0) 1 5.0 62.30 59.33 52.10 62.65 63 62.30 62 62.30 59.33 52.10
Bossebaan(l) 1 1.5 45.89 42.65 35.72 46.19 5 41 45.89 5 41 45.89 42.65 35.72
Bossebaan(l) 1 5.0 45.85 42.60 35.68 46.14 5 41 45.85 5 41 45.85 42.60 35.68
Heemweg (2) 1 1.5 46.30 43.15 36.09 46.61 5 42 46.30 5 41 46.30 43.15 36.09
Heemweg (2) 1 5.0 46.31 43.15 36.09 46.61 5 42 46.31 5 41 46.31 43.15 36.09
Burg. van Hooffwec 1 1.5 61.05 58.09 50.87 61.41 5 56 61.05 5 56 61.05 58.09 50.87
Burg. van Hooffwec 1 5.0 62.00 59.04 51.82 62.36 5 57 62.00 5 57 62.00 59.04 51.82
Veken (4) 1 1.5 14.34 11.46 4.66 14.87 5 10 14.66 5 10 14.34 11.46 4.66
Veken (4) 1 5.0 14.63 11.73 4.90 15.14 5 10 14.90 5 10 14.63 11.73 4.90
De Schimmerik (5) 1 1.5 44.04 41.15 32.92 44.16 5 39 44.04 5 39 44.04 41.15 32.92
De Schimmerik (5) 1 5.0 45.19 42.30 34.06 45.31 5 40 45.19 5 40 45.19 42.30 34.06
Papevoort (6) 1 1.5 23.21 20.34 11.88 23.29 5 18 23.21 5 18 23.21 20.34 11.88
Papevoort (6) 1 5.0 22.96 20.07 11.57 23.02 5 18 22.96 5 18 22.96 20.07 11.57
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 9.86 6.81 -1.96 9.77 5 5 9.86 5 5 9.86 6.81 -1.96
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 10.04 6.99 -1.78 9.95 5 5 10.04 5 5 10.04 6.99 -1.78
totaal(0) 1 1.5 61.06 58.09 50.88 61.42 61 61.06 61 61.06 58.09 50.88
totaal(0) 1 5.0 62.04 59.06 51.84 62.39 62 62.04 62 62.04 59.06 51.84
Bossebaan(l) 1 1.5 47.37 44.14 37.20 47.67 5 43 47.37 5 42 47.37 44.14 37.20
Bossebaan(l) 1 5.0 47.58 44.32 37.40 47.87 5 43 47.58 5 43 47.58 44.32 37.40
Heemweg (2) 1 1.5 47.66 44.51 37.45 47.97 5 43 47.66 5 43 47.66 44.51 37.45
Heemweg (2) 1 5.0 48.18 45.03 37.96 48.48 5 43 48.18 5 43 48.18 45.03 37.96
Burg. van Hooffwec 1 1.5 60.62 57.67 50.44 60.98 5 56 60.62 5 56 60.62 57.67 50.44
Burg. van Hooffwec 1 5.0 61.64 58.68 51.46 62.00 5 57 61.64 5 57 61.64 58.68 51.46
Veken (4) 1 1.5 15.63 12.73 5.91 16.14 5 11 15.91 5 11 15.63 12.73 5.91
Veken (4) 1 5.0 15.53 12.62 5.78 16.03 5 11 15.78 5 11 15.53 12.62 5.78
De Schimmerik (5) 1 1.5 40.54 37.68 29.48 40.68 5 36 40.54 5 36 40.54 37.68 29.48
De Schimmerik (5) 1 5.0 42.19 39.31 31.09 42.32 5 37 42.19 5 37 42.19 39.31 31.09
Papevoort (6) 1 1.5 16.68 13.76 5.24 16.72 5 12 16.68 5 12 16.68 13.76 5.24
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Papevoort (6) 1 5.0 17.15 14.20 5.60 17.15 5 12 17.15 5 12 17.15 14.20 5.60
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 10.60 7.58 -1.14 10.54 5 6 10.60 5 6 10.60 7.58 -1.14
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 11.85 8.79 .01 11.76 5 7 11.85 5 7 11.85 8.79 .01
totaal(0) 1 1.5 59.21 56.19 49.02 59.55 60 59.21 59 59.21 56.19 49.02
Bossebaan(l) 1 1.5 50.34 47.08 40.16 50.63 5 46 50.34 5 45 50.34 47.08 40.16
Heemweg (2) 1 1.5 51.07 47.92 40.85 51.37 5 46 51.07 5 46 51.07 47.92 40.85
Burg. van Hooffwec 1 1.5 57.72 54.77 47.54 58.08 5 53 57.72 5 53 57.72 54.77 47.54
Veken (4) 1 1.5 32.95 30.15 23.43 33.55 5 29 33.43 5 28 32.95 30.15 23.43
De Schimmerik (5) 1 1.5 35.72 32.86 24.66 35.86 5 31 35.72 5 31 35.72 32.86 24.66
Papevoort (6) 1 1.5 11.60 8.57 -.14 11.54 5 7 11.60 5 7 11.60 8.57 -.14
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 15.88 13.03 4.61 15.98 5 11 15.88 5 11 15.88 13.03 4.61
totaal(0) 1 1.5 58.71 55.64 48.52 59.04 59 58.71 59 58.71 55.64 48.52
totaal(0) 1 5.0 60.19 57.15 50.00 60.53 61 60.19 60 60.19 57.15 50.00
Bossebaan(l) 1 1.5 52.01 48.76 41.83 52.30 5 47 52.01 5 47 52.01 48.76 41.83
Bossebaan(l) 1 5.0 51.54 48.28 41.37 51.83 5 47 51.54 5 47 51.54 48.28 41.37
Heemweg (2) 1 1.5 53.39 50.25 43.17 53.69 5 49 53.39 5 48 53.39 50.25 43.17
Heemweg (2) 1 5.0 53.34 50.19 43.12 53.64 5 49 53.34 5 48 53.34 50.19 43.12
Burg. van Hooffwec 1 1.5 55.60 52.65 45.42 55.96 5 51 55.60 5 51 55.60 52.65 45.42
Burg. van Hooffwec 1 5.0 58.33 55.37 48.14 58.69 5 54 58.33 5 53 58.33 55.37 48.14
Veken (4) 1 1.5 33.65 30.85 24.12 34.25 5 29 34.12 5 29 33.65 30.85 24.12
Veken (4) 1 5.0 32.99 30.18 23.45 33.58 5 29 33.45 5 28 32.99 30.18 23.45
De Schimmerik (5) 1 1.5 24.27 21.25 12.85 24.28 5 19 24.27 5 19 24.27 21.25 12.85
De Schimmerik (5) 1 5.0 35.24 32.37 24.15 35.37 5 30 35.24 5 30 35.24 32.37 24.15
Papevoort (6) 1 1.5 9.50 6.48 -2.22 9.44 5 4 9.50 5 5 9.50 6.48 -2.22
Papevoort (6) 1 5.0 9.98 6.93 -1.82 9.90 5 5 9.98 5 5 9.98 6.93 -1.82
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 16.80 13.95 5.53 16.90 5 12 16.80 5 12 16.80 13.95 5.53
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 16.65 13.79 5.35 16.74 5 12 16.65 5 12 16.65 13.79 5.35
totaal(0) 1 1.5 57.34 54.23 47.14 57.66 58 57.34 57 57.34 54.23 47.14
totaal(0) 1 5.0 58.97 55.86 48.78 59.29 59 58.97 59 58.97 55.86 48.78
Bossebaan(l) 1 1.5 50.50 47.26 40.33 50.80 5 46 50.50 5 45 50.50 47.26 40.33
Bossebaan(l) 1 5.0 51.27 48.01 41.09 51.56 5 47 51.27 5 46 51.27 48.01 41.09
Heemweg (2) 1 1.5 54.73 51.60 44.52 55.04 5 50 54.73 5 50 54.73 51.60 44.52
Heemweg (2) 1 5.0 56.57 53.43 46.36 56.88 5 52 56.57 5 52 56.57 53.43 46.36
Burg. van Hooffwec 1 1.5 51.14 48.20 40.96 51.50 5 47 51.14 5 46 51.14 48.20 40.96
Burg. van Hooffwec 1 5.0 53.00 50.05 42.82 53.36 5 48 53.00 5 48 53.00 50.05 42.82
Veken (4) 1 1.5 32.87 30.06 23.34 33.47 5 28 33.34 5 28 32.87 30.06 23.34
Veken (4) 1 5.0 32.81 30.00 23.27 33.40 5 28 33.27 5 28 32.81 30.00 23.27
De Schimmerik (5) 1 1.5 7.83 4.84 -3.53 7.87 5 3 7.83 5 3 7.83 4.84 -3.53
De Schimmerik (5) 1 5.0 8.31 5.29 -3.10 8.33 5 3 8.31 5 3 8.31 5.29 -3.10
Papevoort (6) 1 1.5 2.35 -.67 -9.39 2.29 5 -3 2.35 5 -3 2.35 -.67 -9.39
Papevoort (6) 1 5.0 2.74 -.32 -9.09 2.65 5 -2 2.74 5 -2 2.74 -.32 -9.09
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 17.80 14.97 6.57 17.91 5 13 17.80 5 13 17.80 14.97 6.57
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 17.73 14.89 6.47 17.83 5 13 17.73 5 13 17.73 14.89 6.47
totaal(0) 1 1.5 56.40 53.28 46.20 56.72 57 56.40 56 56.40 53.28 46.20
totaal(0) 1 5.0 58.02 54.89 47.81 58.33 58 58.02 58 58.02 54.89 47.81
Bossebaan(l) 1 1.5 48.85 45.62 38.68 49.15 5 44 48.85 5 44 48.85 45.62 38.68
Bossebaan(l) 1 5.0 49.23 45.97 39.05 49.52 5 45 49.23 5 44 49.23 45.97 39.05
Heemweg (2) 1 1.5 54.79 51.66 44.58 55.10 5 50 54.79 5 50 54.79 51.66 44.58
Heemweg (2) 1 5.0 56.63 53.49 46.42 56.94 5 52 56.63 5 52 56.63 53.49 46.42
Burg. van Hooffwec 1 1.5 47.53 44.60 37.36 47.90 5 43 47.53 5 43 47.53 44.60 37.36
Burg. van Hooffwec 1 5.0 49.43 46.49 39.25 49.79 5 45 49.43 5 44 49.43 46.49 39.25
Veken (4) 1 1.5 31.41 28.61 21.89 32.01 5 27 31.89 5 27 31.41 28.61 21.89
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Veken (4) 1 5.0 31.40 28.58 21.85 31.99 5 27 31.85 5 27 31.40 28.58 21.85
De Schimmerik (5) 1 1.5 14.81 11.96 3.78 14.97 5 10 14.81 5 10 14.81 11.96 3.78
De Schimmerik (5) 1 5.0 15.35 12.47 4.23 15.47 5 10 15.35 5 10 15.35 12.47 4.23
Papevoort (6) 1 1.5 10.81 7.97 -.44 10.91 5 6 10.81 5 6 10.81 7.97 -.44
Papevoort (6) 1 5.0 11.27 8.39 -.09 11.34 5 6 11.27 5 6 11.27 8.39 -.09
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 18.47 15.65 7.28 18.59 5 14 18.47 5 13 18.47 15.65 7.28
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 18.62 15.78 7.37 18.72 5 14 18.62 5 14 18.62 15.78 7.37
totaal(0) 1 1.5 61.20 58.05 51.01 61.51 62 61.20 61 61.20 58.05 51.01
totaal(0) 1 5.0 62.15 58.99 51.96 62.46 62 62.15 62 62.15 58.99 51.96
Bossebaan(l) 1 1.5 57.20 53.93 47.02 57.49 5 52 57.20 5 52 57.20 53.93 47.02
Bossebaan(l) 1 5.0 58.01 54.74 47.84 58.30 5 53 58.01 5 53 58.01 54.74 47.84
Heemweg (2) 1 1.5 57.38 54.23 47.16 57.68 5 53 57.38 5 52 57.38 54.23 47.16
Heemweg (2) 1 5.0 58.28 55.13 48.07 58.59 5 54 58.28 5 53 58.28 55.13 48.07
Burg. van Hooffwec 1 1.5 53.86 50.90 43.68 54.22 5 49 53.86 5 49 53.86 50.90 43.68
Burg. van Hooffwec 1 5.0 55.19 52.22 45.00 55.54 5 51 55.19 5 50 55.19 52.22 45.00
Veken (4) 1 1.5 35.23 32.41 25.68 35.82 5 31 35.68 5 31 35.23 32.41 25.68
Veken (4) 1 5.0 35.07 32.26 25.52 35.66 5 31 35.52 5 31 35.07 32.26 25.52
De Schimmerik (5) 1 1.5 29.60 26.75 18.57 29.76 5 25 29.60 5 25 29.60 26.75 18.57
De Schimmerik (5) 1 5.0 29.94 27.08 18.87 30.08 5 25 29.94 5 25 29.94 27.08 18.87
Papevoort (6) 1 1.5 16.58 13.72 5.27 16.66 5 12 16.58 5 12 16.58 13.72 5.27
Papevoort (6) 1 5.0 16.87 13.98 5.47 16.92 5 12 16.87 5 12 16.87 13.98 5.47
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 15.99 13.15 4.75 16.10 5 11 15.99 5 11 15.99 13.15 4.75
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 16.33 13.47 5.03 16.42 5 11 16.33 5 11 16.33 13.47 5.03
totaal(0) 1 1.5 60.94 57.75 50.75 61.24 61 60.94 61 60.94 57.75 50.75
totaal(0) 1 5.0 61.87 58.69 51.69 62.18 62 61.87 62 61.87 58.69 51.69
Bossebaan(l) 1 1.5 59.06 55.80 48.89 59.35 5 54 59.06 5 54 59.06 55.80 48.89
Bossebaan(l) 1 5.0 59.72 56.45 49.55 60.01 5 55 59.72 5 55 59.72 56.45 49.55
Heemweg (2) 1 1.5 53.51 50.36 43.29 53.81 5 49 53.51 5 49 53.51 50.36 43.29
Heemweg (2) 1 5.0 54.94 51.79 44.72 55.24 5 50 54.94 5 50 54.94 51.79 44.72
Burg. van Hooffwec 1 1.5 53.15 50.19 42.97 53.51 5 49 53.15 5 48 53.15 50.19 42.97
Burg. van Hooffwec 1 5.0 54.54 51.58 44.36 54.90 5 50 54.54 5 50 54.54 51.58 44.36
Veken (4) 1 1.5 34.42 31.60 24.87 35.01 5 30 34.87 5 30 34.42 31.60 24.87
Veken (4) 1 5.0 34.60 31.78 25.04 35.19 5 30 35.04 5 30 34.60 31.78 25.04
De Schimmerik (5) 1 1.5 31.02 28.16 19.94 31.16 5 26 31.02 5 26 31.02 28.16 19.94
De Schimmerik (5) 1 5.0 31.10 28.22 20.00 31.23 5 26 31.10 5 26 31.10 28.22 20.00
Papevoort (6) 1 1.5 16.34 13.43 4.90 16.38 5 11 16.34 5 11 16.34 13.43 4.90
Papevoort (6) 1 5.0 16.77 13.82 5.23 16.77 5 12 16.77 5 12 16.77 13.82 5.23
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 18.75 15.93 7.55 18.87 5 14 18.75 5 14 18.75 15.93 7.55
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 19.12 16.27 7.85 19.22 5 14 19.12 5 14 19.12 16.27 7.85
totaal(0) 1 1.5 60.30 57.10 50.12 60.60 61 60.30 60 60.30 57.10 50.12
totaal(0) 1 5.0 61.26 58.05 51.08 61.56 62 61.26 61 61.26 58.05 51.08
Bossebaan(l) 1 1.5 59.21 55.97 49.04 59.51 5 55 59.21 5 54 59.21 55.97 49.04
Bossebaan(l) 1 5.0 60.05 56.79 49.88 60.34 5 55 60.05 5 55 60.05 56.79 49.88
Heemweg (2) 1 1.5 50.37 47.21 40.15 50.67 5 46 50.37 5 45 50.37 47.21 40.15
Heemweg (2) 1 5.0 51.69 48.54 41.48 52.00 5 47 51.69 5 47 51.69 48.54 41.48
Burg. van Hooffwec 1 1.5 50.89 47.95 40.71 51.25 5 46 50.89 5 46 50.89 47.95 40.71
Burg. van Hooffwec 1 5.0 52.32 49.37 42.14 52.68 5 48 52.32 5 47 52.32 49.37 42.14
Veken (4) 1 1.5 36.70 33.88 27.14 37.29 5 32 37.14 5 32 36.70 33.88 27.14
Veken (4) 1 5.0 37.54 34.72 27.99 38.13 5 33 37.99 5 33 37.54 34.72 27.99
De Schimmerik (5) 1 1.5 26.16 23.26 15.01 26.27 5 21 26.16 5 21 26.16 23.26 15.01
De Schimmerik (5) 1 5.0 26.67 23.76 15.50 26.77 5 22 26.67 5 22 26.67 23.76 15.50
Papevoort (6) 1 1.5 8.34 5.34 -3.33 8.30 5 3 8.34 5 3 8.34 5.34 -3.33
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

Papevoort (6) 1 5.0 8.91 5.87 -2.87 8.84 5 4 8.91 5 4 8.91 5.87 -2.87
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 18.76 15.94 7.56 18.88 5 14 18.76 5 14 18.76 15.94 7.56
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 19.12 16.28 7.86 19.22 5 14 19.12 5 14 19.12 16.28 7.86
totaal(0) 1 1.5 59.11 55.91 48.95 59.42 59 59.11 59 59.11 55.91 48.95
totaal(0) 1 5.0 60.29 57.07 50.13 60.59 61 60.29 60 60.29 57.07 50.13
Bossebaan(l) 1 1.5 58.43 55.18 48.26 58.72 5 54 58.43 5 53 58.43 55.18 48.26
Bossebaan(l) 1 5.0 59.63 56.37 49.46 59.92 5 55 59.63 5 55 59.63 56.37 49.46
Heemweg (2) 1 1.5 46.12 42.97 35.90 46.42 5 41 46.12 5 41 46.12 42.97 35.90
Heemweg (2) 1 5.0 47.26 44.10 37.04 47.56 5 43 47.26 5 42 47.26 44.10 37.04
Burg. van Hooffwec 1 1.5 48.30 45.37 38.12 48.67 5 44 48.30 5 43 48.30 45.37 38.12
Burg. van Hooffwec 1 5.0 49.19 46.25 39.01 49.55 5 45 49.19 5 44 49.19 46.25 39.01
Veken (4) 1 1.5 39.99 37.17 30.44 40.58 5 36 40.44 5 35 39.99 37.17 30.44
Veken (4) 1 5.0 41.86 39.04 32.30 42.45 5 37 42.30 5 37 41.86 39.04 32.30
De Schimmerik (5) 1 1.5 26.48 23.59 15.36 26.60 5 22 26.48 5 21 26.48 23.59 15.36
De Schimmerik (5) 1 5.0 26.79 23.88 15.61 26.89 5 22 26.79 5 22 26.79 23.88 15.61
Papevoort (6) 1 1.5 17.51 14.65 6.20 17.59 5 13 17.51 5 13 17.51 14.65 6.20
Papevoort (6) 1 5.0 17.44 14.55 6.05 17.50 5 12 17.44 5 12 17.44 14.55 6.05
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 21.99 19.17 10.79 22.11 5 17 21.99 5 17 21.99 19.17 10.79
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 22.10 19.26 10.86 22.21 5 17 22.10 5 17 22.10 19.26 10.86
totaal(0) 1 1.5 58.97 55.77 48.81 59.28 59 58.97 59 58.97 55.77 48.81
totaal(0) 1 5.0 60.08 56.86 49.93 60.39 60 60.08 60 60.08 56.86 49.93
Bossebaan(l) 1 1.5 58.26 55.02 48.10 58.56 5 54 58.26 5 53 58.26 55.02 48.10
Bossebaan(l) 1 5.0 59.45 56.19 49.28 59.74 5 55 59.45 5 54 59.45 56.19 49.28
Heemweg (2) 1 1.5 47.53 44.38 37.32 47.84 5 43 47.53 5 43 47.53 44.38 37.32
Heemweg (2) 1 5.0 47.71 44.56 37.50 48.02 5 43 47.71 5 43 47.71 44.56 37.50
Burg. van Hooffwec 1 1.5 46.39 43.47 36.21 46.76 5 42 46.39 5 41 46.39 43.47 36.21
Burg. van Hooffwec 1 5.0 47.03 44.10 36.85 47.40 5 42 47.03 5 42 47.03 44.10 36.85
Veken (4) 1 1.5 42.56 39.74 33.01 43.15 5 38 43.01 5 38 42.56 39.74 33.01
Veken (4) 1 5.0 44.43 41.61 34.88 45.02 5 40 44.88 5 40 44.43 41.61 34.88
De Schimmerik (5) 1 1.5 24.13 21.19 12.90 24.21 5 19 24.13 5 19 24.13 21.19 12.90
De Schimmerik (5) 1 5.0 25.01 22.06 13.74 25.08 5 20 25.01 5 20 25.01 22.06 13.74
Papevoort (6) 1 1.5 14.90 11.97 3.41 14.92 5 10 14.90 5 10 14.90 11.97 3.41
Papevoort (6) 1 5.0 15.23 12.28 3.68 15.23 5 10 15.23 5 10 15.23 12.28 3.68
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 24.19 21.34 12.93 24.29 5 19 24.19 5 19 24.19 21.34 12.93
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 24.23 21.38 12.94 24.32 5 19 24.23 5 19 24.23 21.38 12.94
totaal(0) 1 1.5 58.11 54.94 48.03 58.45 58 58.11 58 58.11 54.94 48.03
totaal(0) 1 5.0 59.26 56.06 49.17 59.59 60 59.26 59 59.26 56.06 49.17
Bossebaan(l) 1 1.5 57.15 53.90 46.98 57.44 5 52 57.15 5 52 57.15 53.90 46.98
Bossebaan(l) 1 5.0 58.43 55.17 48.26 58.72 5 54 58.43 5 53 58.43 55.17 48.26
Heemweg (2) 1 1.5 43.21 40.06 33.00 43.52 5 39 43.21 5 38 43.21 40.06 33.00
Heemweg (2) 1 5.0 42.74 39.59 32.52 43.04 5 38 42.74 5 38 42.74 39.59 32.52
Burg. van Hooffwec 1 1.5 39.87 36.94 29.70 40.24 5 35 39.87 5 35 39.87 36.94 29.70
Burg. van Hooffwec 1 5.0 40.09 37.14 29.91 40.45 5 35 40.09 5 35 40.09 37.14 29.91
Veken (4) 1 1.5 49.82 47.00 40.26 50.41 5 45 50.26 5 45 49.82 47.00 40.26
Veken (4) 1 5.0 50.59 47.77 41.03 51.18 5 46 51.03 5 46 50.59 47.77 41.03
De Schimmerik (5) 1 1.5 27.79 24.91 16.68 27.92 5 23 27.79 5 23 27.79 24.91 16.68
De Schimmerik (5) 1 5.0 27.13 24.23 15.98 27.24 5 22 27.13 5 22 27.13 24.23 15.98
Papevoort (6) 1 1.5 21.72 18.89 10.48 21.83 5 17 21.72 5 17 21.72 18.89 10.48
Papevoort (6) 1 5.0 22.34 19.48 11.02 22.42 5 17 22.34 5 17 22.34 19.48 11.02
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 29.20 26.39 18.02 29.33 5 24 29.20 5 24 29.20 26.39 18.02
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 29.48 26.64 18.24 29.59 5 25 29.48 5 24 29.48 26.64 18.24
totaal(0) 1 1.5 57.58 54.36 47.43 57.89 58 57.58 58 57.58 54.36 47.43
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nr z1 m1 adres

25 0.0 0.0

26 0.0 0.0

huisnrtype afw.toets refl Kenmerk rhart

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

gevel VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software
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(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (A) VL: ex. optrektoeslag

groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag(A) avond(A) nacht(A)

totaal(0) 1 5.0 58.75 55.52 48.61 59.06 59 58.75 59 58.75 55.52 48.61
Bossebaan(l) 1 1.5 57.09 53.84 46.92 57.38 5 52 57.09 5 52 57.09 53.84 46.92
Bossebaan(l) 1 5.0 58.32 55.06 48.14 58.61 5 54 58.32 5 53 58.32 55.06 48.14
Heemweg (2) 1 1.5 43.53 40.38 33.31 43.83 5 39 43.53 5 39 43.53 40.38 33.31
Heemweg (2) 1 5.0 43.36 40.21 33.15 43.67 5 39 43.36 5 38 43.36 40.21 33.15
Burg. van Hooffweę 1 1.5 39.39 36.45 29.22 39.76 5 35 39.39 5 34 39.39 36.45 29.22
Burg. van Hooffwec 1 5.0 39.15 36.20 28.97 39.51 5 35 39.15 5 34 39.15 36.20 28.97
Veken (4) 1 1.5 44.42 41.60 34.87 45.01 5 40 44.87 5 40 44.42 41.60 34.87
Veken (4) 1 5.0 45.92 43.10 36.37 46.51 5 42 46.37 5 41 45.92 43.10 36.37
De Schimmerik (5) 1 1.5 23.85 20.96 12.72 23.97 5 19 23.85 5 19 23.85 20.96 12.72
De Schimmerik (5) 1 5.0 23.65 20.72 12.44 23.74 5 19 23.65 5 19 23.65 20.72 12.44
Papevoort (6) 1 1.5 29.02 26.19 17.81 29.14 5 24 29.02 5 24 29.02 26.19 17.81
Papevoort (6) 1 5.0 29.75 26.89 18.46 29.84 5 25 29.75 5 25 29.75 26.89 18.46
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 30.63 27.82 19.46 30.76 5 26 30.63 5 26 30.63 27.82 19.46
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 31.04 28.20 19.80 31.15 5 26 31.04 5 26 31.04 28.20 19.80
totaal(0) 1 1.5 59.55 56.31 49.37 59.84 60 59.55 60 59.55 56.31 49.37
totaal(0) 1 5.0 60.23 56.98 50.06 60.52 61 60.23 60 60.23 56.98 50.06
Bossebaan(l) 1 1.5 59.40 56.15 49.23 59.69 5 55 59.40 5 54 59.40 56.15 49.23
Bossebaan(l) 1 5.0 60.10 56.84 49.93 60.39 5 55 60.10 5 55 60.10 56.84 49.93
Heemweg (2) 1 1.5 41.01 37.85 30.79 41.31 5 36 41.01 5 36 41.01 37.85 30.79
Heemweg (2) 1 5.0 40.99 37.83 30.77 41.29 5 36 40.99 5 36 40.99 37.83 30.77
Burg. van Hooffweę 1 1.5 36.01 33.09 25.84 36.38 5 31 36.01 5 31 36.01 33.09 25.84
Burg. van Hooffwec 1 5.0 36.08 33.13 25.90 36.44 5 31 36.08 5 31 36.08 33.13 25.90
Veken (4) 1 1.5 38.82 36.01 29.28 39.41 5 34 39.28 5 34 38.82 36.01 29.28
Veken (4) 1 5.0 39.22 36.40 29.67 39.81 5 35 39.67 5 35 39.22 36.40 29.67
De Schimmerik (5) 1 1.5 27.80 24.98 16.81 27.97 5 23 27.80 5 23 27.80 24.98 16.81
De Schimmerik (5) 1 5.0 28.63 25.78 17.58 28.78 5 24 28.63 5 24 28.63 25.78 17.58
Papevoort (6) 1 1.5 34.76 31.94 23.57 34.88 5 30 34.76 5 30 34.76 31.94 23.57
Papevoort (6) 1 5.0 35.51 32.64 24.18 35.59 5 31 35.51 5 31 35.51 32.64 24.18
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 32.68 29.88 21.53 32.82 5 28 32.68 5 28 32.68 29.88 21.53
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 33.79 30.96 22.56 33.90 5 29 33.79 5 29 33.79 30.96 22.56
totaal(0) 1 1.5 59.87 56.62 49.69 60.16 60 59.87 60 59.87 56.62 49.69
totaal(0) 1 5.0 60.50 57.24 50.32 60.79 61 60.50 60 60.50 57.24 50.32
Bossebaan(l) 1 1.5 59.80 56.55 49.63 60.09 5 55 59.80 5 55 59.80 56.55 49.63
Bossebaan(l) 1 5.0 60.43 57.16 50.25 60.72 5 56 60.43 5 55 60.43 57.16 50.25
Heemweg (2) 1 1.5 36.78 33.64 26.57 37.09 5 32 36.78 5 32 36.78 33.64 26.57
Heemweg (2) 1 5.0 36.72 33.57 26.50 37.02 5 32 36.72 5 32 36.72 33.57 26.50
Burg. van Hooffwec 1 1.5 35.21 32.28 25.03 35.58 5 31 35.21 5 30 35.21 32.28 25.03
Burg. van Hooffwec 1 5.0 35.27 32.32 25.09 35.63 5 31 35.27 5 30 35.27 32.32 25.09
Veken (4) 1 1.5 34.69 31.88 25.16 35.29 5 30 35.16 5 30 34.69 31.88 25.16
Veken (4) 1 5.0 34.79 31.98 25.25 35.38 5 30 35.25 5 30 34.79 31.98 25.25
De Schimmerik (5) 1 1.5 29.79 26.98 18.81 29.97 5 25 29.79 5 25 29.79 26.98 18.81
De Schimmerik (5) 1 5.0 30.98 28.13 19.93 31.13 5 26 30.98 5 26 30.98 28.13 19.93
Papevoort (6) 1 1.5 30.78 27.97 19.61 30.91 5 26 30.78 5 26 30.78 27.97 19.61
Papevoort (6) 1 5.0 31.63 28.78 20.36 31.73 5 27 31.63 5 27 31.63 28.78 20.36
Van Aelstlaan (7) 1 1.5 33.47 30.67 22.32 33.61 5 29 33.47 5 28 33.47 30.67 22.32
Van Aelstlaan (7) 1 5.0 34.80 31.97 23.57 34.91 5 30 34.80 5 30 34.80 31.97 23.57
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Rijlijnen

intensiteiten snelheden

nrz,gem lengte wegdek hellingcor. groep omschrijving kenmerk art 110g etm.intens. “Äperiode X licht middel zwaar motor licht middel zwaar motor

1 0.0 203 80 keperverband elementenverh CROW316 De Schimmerik (5) De Schimmerik vlicht 973.0 |7| dag 6.70 95.75 3.75 .50 30 30 30
avond 3.70 96.68 2.83 .50 30 30 30
nacht .60 97.60 1.90 .50 30 30 30

3 0.0 212 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 2 vlicht 2200.0 |7| dag 6.68 84.97 9.39 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

4 0.0 124 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 4 vlicht 3100.0 |7| dag 6.68 84.97 9.39 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

5 0.0 210 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 1 vlicht 2400.0 |7| dag 6.68 84.97 9.36 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

6 0.0 100 01 glad asfalt/DAB Veken (4) Veken vlicht 2800.0 |7| dag 6.60 93.50 5.00 1.50 50 50 50
avond 3.60 95.25 3.50 1.25 50 50 50
nacht .80 97.00 2.00 1.00 50 50 50

7 0.0 126 47 gebruiker Bossebaan (1) Bossebaan deel 3 vlicht 3200.0 |7| dag 6.68 84.97 9.39 5.64 50 50 50
avond 3.64 90.35 6.54 3.11 50 50 50
nacht .66 85.02 10.62 4.37 50 50 50

8 0.0 108 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4900.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

9 0.0 44 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4700.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

10 0.0 121 74 sma-nl5 CROW316 Heemweg (2) Heemweg deel 2 vlicht 4200.0 |7| dag 6.66 88.53 7.75 3.73 50 50 50
avond 3.71 92.13 5.85 2.01 50 50 50
nacht .65 88.64 8.48 2.89 50 50 50

13 0.0 107 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4300.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

14 0.0 46 01 glad asfalt/DAB Burg. van Hooffweg (3) Burg. van Hooffweg vlicht 4100.0 |7| dag 6.66 89.94 6.90 3.16 50 50 50
avond 3.72 93.27 5.03 1.70 50 50 50
nacht .65 89.93 7.63 2.45 50 50 50

15 0.0 119 74 sma-n!5 CROW316 Heemweg (2) Heemweg deel 1 vlicht 5000.0 |7| dag 6.66 88.53 7.75 3.73 50 50 50
avond 3.71 92.13 5.85 2.01 50 50 50
nacht .65 88.64 8.48 2.89 50 50 50

16 0.0 138 80 keperverband elementenverh CROW316 Papevoort (6) Papevoort vlicht 400.0 |7| dag 6.70 95.75 3.75 .50 30 30 30
avond 3.70 96.68 2.83 .50 30 30 30
nacht .60 97.60 1.90 .50 30 30 30

17 0.0 118 80 keperverband elementenverh CROW316 Van Aelstlaan (7) Van Aelstlaan vlicht 400.0 |7| dag 6.70 95.75 3.75 .50 30 30 30
avond 3.70 96.68 2.83 .50 30 30 30
nacht .60 97.60 1.90 .50 30 30 30
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Optrektoeslag

nr optrektoeslag kenmerk

1 —
2 —
3 —
4 —

5 —
6 —
7 —
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Bodemabsorptie

nr lengte absorptie [“/o] kenrm

1 548 90.0
2 51 75.0
3 113 75.0
4 38 100.0
5 32 100.0
6 49 90.0
7 356 100.0
8 199 100.0
9 273 100.0

10 38 100.0
11 34 100.0
12 138 100.0
13 131 100.0
14 141 100.0
15 33 100.0
16 57 100.0
17 170 100.0
18 176 100.0
19 234 75.0
20 122 100.0
21 81 100.0
22 122 100.0
23 138 100.0
24 214 100.0
25 66 100.0 groen
26 70 100.0
27 26 100.0
28 74 100.0 groen
29 68 100.0 groen
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BIJLAGE IV

Verstrekte verkeersgegevens



Bijlage III M17714 Overzicht verkeersgegevens

Bossebaan 50 km/uur deel 1

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal .
Lm 0
mz 0
z 0

2400 jaar2030

percentages
dag avond nacht

Lm 84.97 90.35 85.02
mz l'lļP 9.39 6.54 10.62
z IT 5.64 3.11 4.37

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur -tįį 6.68 3.64 0.66

Bossebaan 50 km/uur deel 2

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal
Lm 0
mz 0
z 0

2200 jaar2030

percentages
dag avond nacht

Lm |ţU 84.97 90.35 85.02
mz IM 9.39 6.54 10.62

WfJ 5.64 3.11 4.37
100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur „» 6.68 3.64 0.66

Bossebaan 50 km/uur deel 3

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal '
Lm 0
mz 0
z 0

3200 jaar2030

percentages
dag avond nacht

Lm ļjļj 84.97 90.35 85.02
mz ‘df JF 9.39 6.54 10.62
z m 5.64 3.11 4.37

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht '

uur 6.68 3.64 0.66

Bossebaan 50 km/uur deel 4

Aantallen 7-i9uur 19-23 uur 23-7 uur percentages
dag avond nacht totaal 1 dag avond nacht

Lm 0 Lm (ţä 84.97 90.35 85.02
mz WBĒÊ 0 mz ļ#1 9.39 6.54 10.62

0 z nf 5.64 3.11 4.37

0 0 0 ok 310İ|jaar 2030 100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur 6.68 3.64 0.66

Heemweg 50 km/uur deel 1

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal
Lm 0
mz 0
z 0

5000 jaar2030

percentages
dag avond nacht ,

Lm ìttJĒ 88.53 92.13 88.64
mz i 7.75 5.85 8.48

z Lil 3.73 2.01 2.89

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nachk

uur 6.66 3.71 0.65



Bijlage III M17714 Overzicht verkeersgegevens

Heemweg 50 km/uur deel 2

Aantallen 7-i9uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal
Lm 0
mz fiSHS 0

0
0 0 0 01 42C:

Veken 50 km/uur

Aantallen 7-i9uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal
Lm 0
mz ĮĮBÍ n- 0

0
0 0 0 0 '.cc.

Burg. Van Hoofflaan 50 km/uur deel 1

Aantallen 7-i9uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal
Lm 0
mz JHBfl 0

0
0 0 0 0 90r

Burg. Van Hoofflaan 50 km/uur deel 2

Aantallen 7-i9uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal
Lm 0
mz HHÉÉ 0

0
0 0

oOC
O

OO

percentages
dag avond nacht

Lm 88.53 92.13 88.64
mz l'lļP 7.75 5.85 8.48
k 'líl 3.73 2.01 2.89

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur {igaiaaţĮ 6.66 3.71 0.65

percentages
dag avond nacht

Lm |ţU 93.50 95.25 97.00
mz ÍM 5.00 3.50 2.00wn 1.50 1.25 1.00

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur 6.60 3.60 0.80

percentages
dag avond nacht

Lm ļfj 89.94 93.27 89.93
6.90 5.03 7.63

z Tdl
3.16 1.70 2.45

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur 6.66 3.72 0.65

percentages
dag avond nacht

Lm fţ^ 89.94 93.27 89.93
mz 6.90 5.03 7.63
z ďl 3.16 1.70 2.45

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur 6.66 3.72 0.65

Burg. Van Hoofflaan 50 km/uur deel 3

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal I
Lm 0
mz 0
z 0

percentages
dag avond nacht í

Lm 89.94 93.27 89.93
mz 6.90 5.03 7.63
z 3.16 1.70 2.45

4700 jaar2030 100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

Burg. Van Hoofflaan 50 km/uur deel 4

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal I
Lm 0
mz 0
z 0

percentages
aau avond nacht i

Lm 89.94 93.27 89.93
mz 6.90 5.03 7.63
z 3.16 1.70 2.45

4100 jaar2030 100.0 100.0 100.0



Bijlage III M17714 Overzicht verkeersgegevens

De schimmerik 30 km/uur

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal |
Lm ^^^B
mz HM
z ^^^B

0 0 0 973 jaar2030

percentages
dag avond nacht

Lm 95.75 96.68 97.60
mz ' IIP 3.75 2.83 1.90
z IT 0.50 0.50 0.50

100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht ,
uur 2SS

6.70 3.70 0.60

Papevoort 30 km/uur

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

dag avond nacht totaal |
Lm
mz H
z ^^^B

0 0 0 400 jaar2030

percentages
dag avond nacht

Lm 95.75 96.68 97.60
mz , f» 3.75 2.83 1.90

0.50 0.50 0.50
100.0 100.0 100.0

verdeling dag avond nacht

uur 6.70 3.70 0.60

Van Aelstlaan 30 km/uur

Aantallen 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur percentages
dag avond nacht totaal '*Ęmm#«wr| dag avond nacht I

Lm 0 Lm 95.75 96.68 97.60
mz 0 mz 3.75 2.83 1.90
z 0 z 0.50 0.50 0.50

40(ļ jaar2030 100.0 100.0 100.0

verdeling aag avond nacnt s

uur 6.70 3.70 0.60
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1.1 AANLEIDING

Het ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan - 
Burgemeester van Hoofflaan' maakt de vier 
woongebouwen mogelijk. De betreffende gebouwen 
hebben een maximale hoogte van respectievelijk 14;
20 en 38 meter. De schaduwwerking van de maximale 
mogelijkheden van het bestemmingsplan is voorafgaand 
aan dit onderzoek globaal onderzocht. De uitkomsten van 
dit globale onderzoek zijn als bijlage bij de plantoelichting 
van het ontwerpbestemmingsplan gevoegd. De conclusie 
van het onderzoek luidt dat de schaduwvorming geen 
invloed heeft op de omliggende bebouwing. Echter 
vanwege een ingediende zienswijze heeft de ontwikkelaar 
gevraagd om nader en gedetailleerd onderzoek te 
verrichten voor de Bree en Begijnstraat.

In Nederland bestaan géén wettelijke regels ten 
aanzien van vermindering van bezonning van 
objecten als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen 
in de onmiddellijke nabijheid hiervan. Er zijn wel 
verschillende buiten wettelijke methoden ontwikkeld 
om de aanvaardbaarheid van schaduwwerking te 
beoordelen. De gemeente Veldhoven heeft echter geen 
vastgesteld beleid. Daarom hebben we de effecten van 
de schaduwwerking op basis van de zware TNO-norm 
beoordeeld.

Op grond van de zware TNO-norm is sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat als er ten minste drie 
mogelijke bezonningsuren per dag zijn in de periode van 
19 januari tot 22 november ter plaatse van het fictieve 
meetpunt, bij een minimale zonhoogte van 10 graden. 
Praktisch gezien betekent dit, als in de twee 'uiterste' 
data aan de richtlijn voldaan wordt, automatisch ook alle 
tussenliggende data voldoen. Daarom worden alleen de 
uiterste twee data onderzocht.

2. CONCLUSIE

Aan het Bossebaan I Schimmerik zijn vier gebouwen 
beoogd met een maximale hoogte van respectievelijk 14, 
20 en 38 meter. De schaduwwerking op de omliggende 
woningen is onderzocht om inzicht te geven in de 
gevolgen van de bezonning op het moment dat dit 
initiatief gerealiseerd gaat worden. In de nieuwe 
planologische situatie is er op zowel 19 januari als 22 
november geen tot nauwelijks sprake van een afname 
van de totale bezonningsduur. Alle woningen voldoen 
ruim aan de norm. Van onaanvaardbare schaduwwerking 
zal daarom geen sprake zijn.
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BurgtBouw B.V.
Hendrik Mesdagstraat 6 
5753 DA Deurne

Swalmen, 27 januari 2021

Betreft:
Project:
Status:

rapportage gebiedsbescherming 
7802.008
definitief, versie D9

Geachte mevrouw de Lange,

Hierbij ontvangt u de resultaten betreffende gebiedsbescherming met betrekking tot de 
onderzoekslocatie aan de Bossebaan te Veldhoven.

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit 
natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit document wordt beschreven voor welke 
gebieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen 
ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject 
noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen.

Natura 2000
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van 
een gebied dat aangewezen is als Natura 2000. Echter, ligt de onderzoekslocatie 
binnen de invloedsfeer van het Natura-2000 gebied "Leenderbos, Groote Heide Â De 
Plateaux". Het Natura 2000-gebied bevindt zich op circa 1,9 kilometer afstand ten zui
den van de onderzoekslocatie (zie figuur I).

Op 6 kilometer afstand ten noordwesten van de onderzoeklocatie is een onderdeel 
gelegen van het Natura 2000-gebied "Kempenland-West". Externe effecten als gevolg 
van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 6 km) 
tot het Natura 2000-gebied "Kempenland-West" in combinatie met de resultaten uit het 
stikstofdepositie onderzoek (met betrekking op Natura 2000-gebied gelegen op een 
afstand van circa 1,9 kilometer ten opzichte van de onderzoekslocatie) niet te 
verwachten.
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Figuur I. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.

Als toevoeging is er een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of er 
op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het plan, afzonderlijk of 
in combinatie met andere plannen, significante gevolgen kan hebben voor de 
aangewezen gebieden. Significante gevolgen bij Natura 2000-gebieden zijn gevolgen 
die in strijd zijn met de instandhoudingsdoelen van het gebied.



Uitgangspunten
Gebruiksfase
Door de realisatie van 170, niet op het gasnet aangesloten, appartementen wordt er 
van uit gegaan van een stikstofemissie van nul. Gegevens omtrent de 
verkeersgeneratie zijn, conform opgave gemeente, gebaseerd op het aantal 
verkeersbewegingen per woning, gebaseerd op kentallen uit CROW-publicatie 317. De 
berekening is in tabel 1 nader uitgewerkt.

Tabel 1. Verkeersgeneratie gebaseerd op CROW kentallen
kencijfers verkeersbewegingen

aantal woningen typering min max gem min max gem
43 huur, etage 

midden/goedkoop 2,8 3,6 3,2 120,4 154,8 137,6
112 huur, etage duur 4,7 5,5 5,1 426,4 616 571,2
15 koop, etage duur 6,4 7,2 6,8 96 108 102
totaal 742,8 878,8 810,8

Als worst-case scenario wordt uitgegaan van 879 verkeersbewegingen per dag. 
Ontsluiting van het verkeer zal hoofdzakelijk via de Bossebaan verlopen. Een klein deel 
van het verkeer zal via de Schimmerik ontsluiten. Voor de verdeling zijn gegevens 
gebruikt naargelang het akoestisch onderzoek uitgevoerd door K+ Adviesgroep 
(rapportnummer M17714.401.1, d.d. 7 december 2018). Als worstcasescenario zijn de 
verkeersbewegingen over de Bossebaan zowel in oostelijke als in westelijke richting 
gemodelleerd.

Aanlegfase
Met het plan wordt de bouw van circa 170 appartementen mogelijk gemaakt. De 
relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (Nhb) tijdens de aanlegfase 
vinden plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van 
materialen en personen, en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de sloop en 
constructie ten behoeve van de realisatie van het plan. De aanlegfase betreft een 
tijdelijke ontwikkeling en zal circa 3 jaar duren. De sloop van het huidige gebouw en het 
bouwrijp maken van de locatie zal in 2021 plaatsvinden, de bouw zal in 2022 en 2023 
plaatsvinden, en het woonrijp maken zal in 2024 gebeuren.

Mobiele werktuigen
De benodigde gegevens voor de aanlegfase zijn aangeleverd door de opdrachtgever. 
De emissiefactoren van de werktuigen zijn tevens gebaseerd op het in AERIUS 
Calculator opgenomen kentallen voor een gemiddelde belasting bij reguliere 
werkzaamheden.



Eco/nsultancy

Voor de aanlegfase is de inzet van de in tabel 3.1 weergegeven mobiele werktuigen 
voorzien.

Tabel 0.1 Mobiele werktuigen aanlegfase

werktuig bouwjaar brandstof
vermogen

[kW]
belasting

m
Stationaire 
uren [uur]

gebruiksuren
Tuur]

emissiefactor
[g/kWhļ

NOx I NH3
sloop 2021
graafmachine va. 2014 diesel 200 69 96,0 320 35,3 0,10643
hijskraan va. 2014 diesel 200 69 30,0 100 1,0 0,00276
laadschop va. 2014 diesel 200 55 48,0 160 0,9 0,00271
bouwrijp maken 2021
trilplaat va. 2002 benzine 10 40 26,4 88 1,3 0,00055
graafmachine va. 2014 diesel 200 69 48,0 160 0,8 0,00241
laadschop va. 2014 diesel 200 55 24,0 80 0,9 0,00271
bouw 2022
trilplaat va. 2002 benzine 10 40 30,0 100 1,3 0,00055
graafmachine va. 2014 diesel 200 69 24,0 80 0,8 0,00241
laadschop va. 2014 diesel 200 55 16,8 56 0,9 0,00271
hijskraan va. 2014 diesel 200 69 60,0 200 1,0 0,00276
reach-stacker va. 2014 diesel 250 84 48,0 160 0,9 0,00236
wals va. 2015 diesel 90 55 12,0 40 1,0 0,00288
bouw 2023
trilplaat va. 2002 benzine 10 40 30,0 100 1,3 0,00055
graafmachine va. 2014 diesel 200 69 24,0 80 0,8 0,00241
laadschop va. 2014 diesel 200 55 16,8 56 0,9 0,00271
hijskraan va. 2014 diesel 200 69 60,0 200 1,0 0,00276
reach-stacker va. 2014 diesel 250 84 48,0 160 0,9 0,00236
wals va. 2015 diesel 90 55 12,0 40 1,0 0,00288
woonrijp maken 2024
trilplaat va. 2002 benzine 10 40 48,0 160 1,3 0,00055
graafmachine va. 2014 diesel 200 69 96,0 320 0,8 0,00241
laadschop va. 2014 diesel 200 55 48,0 160 0,9 0,00271
hijskraan va. 2014 diesel 200 69 9,6 32 1,0 0,00276
reach-stacker va. 2014 diesel 250 84 24,0 80 0,9 0,00236



Verkeersbewegingen
Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het 
vervoer van materialen en personen van en naar het plan. Uit de aangeleverde 
gegevens blijkt dat er voor de gehele aanlegfase 10.480, 486 en 2.456 
verkeersbewegingen met respectievelijk lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 
plaatsvinden. Het verkeer is per jaar verdeeld gebaseerd op het benodigde verkeer per 
fase van de bouw, zoals is aangegeven door de opdrachtgever.

De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het 
onderhavig onderzoek is als worstcase scenario een volledige ontsluiting in zuidelijke 
richting via de Burgemeester van Hoofflaan en De Run tot aan de kruising met de 
Kempenbaan gehanteerd. Een criterium voor wanneer verkeer in het heersende 
verkeersbeeld is opgenomen wordt gegeven in de instructie1, namelijk: ‘op het moment 
dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet 
meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. 
Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de 
voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige 
verkeer.’

De etmaalintensiteit op de Kempenbaan ligt met circa 32.000 motorvoertuigen1 2 vele 
malen hoger dan de maximale verkeersgeneratie van de aanlegfase van het plan. Het 
verkeer ten gevolge van de aanlegfase zal derhalve ter hoogte van de Kempenbaan 
volledig zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Het verkeer zal in de praktijk 
bij uitsplitsing in verschillende rijrichtingen reeds eerder in het heersende verkeersbeeld 
zijn opgenomen dan in het onderhavig onderzoek gehanteerd.

Berekeningen
De berekeningen van het projecteffect van de situaties is voor peiljaar 2021-2024 
verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator.

Projecteffect
Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden en/of de vogelrichtlijngebieden is kleiner 
dan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijke projectbijdrage is geen vergunning benodigd 
voor het plan. Geconcludeerd wordt dat er voor het aspect stikstofdepositie geen 
belemmeringen zijn voorde realisatie van het plan.

Natuurnetwerk Nederland
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De 
onderzoekslocatie ligt echter ook niet in de nabijheid van een gebied, behorend tot het 
Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen gebied bevindt zich circa 1,8 
kilometer ten westen van de onderzoekslocatie. Het betreft "droog bos met productie".

1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020, versie 2.0.
2 NSL monitoringstool, Rijksoverheid, d.d. 20juni 2019



In figuur II is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk 
Nederland weergegeven.
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Figuur II. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.

De onderzoekslocatie is op ruim 500 meter afstand van een onderdeel van het 
Natuurnetwerk Nederland gelegen. Door de voorgenomen plannen op de 
onderzoeklocatie in combinatie met de afstand, zullen de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden aangetast. 
Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet 
noodzakelijk geacht.

Met betrekking tot het Natura 2000-gebied en het Natuurnetwerk Nederland worden bij 
de voorgenomen werkzaamheden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van de 
voorgenomen herontwikkeling op de onderzoekslocatie.

Met vriendelijke groeten,
Econsultancy

S.D.F. Slange, MSc,

Projectleider

R.M.P. Bouten, MSc

kwaliteitscontroleur
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AERIUS» CALCULATOR

Berekening aanlegfase 

^ Kenmerken 

^ Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2ooo-gebĩed, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(IMH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeerde pdfdan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

RU6sLA4QsdKd (27 januarizonf 
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Resultaten

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

CALCULATOR
Rechtspersoon

Econsultancy

Omschrijving

Nieuwbouw Bossebaan

Datum berekening

27 januari 2021 ,i5:59

Situatie i

NOx 110,42 kg/j

NH3 c 1 kg/j

Natuurgebied

I n richti ngslocatie

Bossebaan , 5503 Veldhoven

AERIUS kenmerk 

RUÔsLAaQsdKd

Rekenjaar

2022

Rekenconfiguratie

Berekend voor natuurgebieden

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Aanlegfase bouw 2022

V2020

aanlegfase RU6sLA4QsdKd (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Resultaten

l«s rLwers

Hefcanl

XJ3
zeetst

Cūbbeek

WkPkMïll
. Look

ď Ekkei

ľţndoinrijk

Schoot

GafĽ.
500 i'i

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouw
Mobiele werktuigen | Bouwen Industrie

sikg/j 9i,54 kg/j

e bouw
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

si kg/j 18,87kg/j

aanlegfase RU6sLA4QsdKd (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

aanlegfase

Naam

Locatie (X,Y)

bouw
156277, 380845 

9i»54 kg/j 
< i kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
Ínhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW trilplaat 2002 ïokw 4,0 2,0 0,0 NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

AFW graafmachine 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 8,83 kg/j

200kW NH3 1 kg/j

AFW laadschop 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 5,54 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW hijskraan 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 27,60 kg/j

200kW NH3 1 kg/j

AFW reach-stacker 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 30,24 kg/j

25okw NH3 1 kg/j

AFW wals 2015 9okw 4,0 2,0 0,0 NOx 1,98 kg/j

NH3 1 kg/j

AFW staionair draaien 4,0 2,0 0,0 NOx 16,83 kg/j

NH3 s 1 kg/j

Resultaten aanlegfase RU6sLA4QsdKd (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)

bouw
156498,380346 

18,87 kg/j 
< i kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10.000,o/jaar NOx 4,66 kg/j
NH3 1 kg/j

Standaard Middelzwaar 324,0/jaar NOx 1,30 kg/j
vrachtverkeer NH3 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.000,0/jaar NOx 12,91 kg/j
NH3 1 kg/j

aanlegfase RU6sLA4QsdKd (27 januari 2021)
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AERIUS «CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020-20201216-0759386971

Database versie 2020-20201216-0759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten aanlegfase RU6sLA4QsdKd (27 januari 2021)
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ERIUSŴ CALCULATOR

Berekening aanlegfase 

^ Kenmerken 

Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2ooo-gebĩed, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(IMH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeerde pdfdan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

RPİpLjDrLehA(27Ĵanuariioįií 
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Resultaten

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

CALCULATOR
Rechtspersoon

Econsultancy

Omschrijving

Nieuwbouw Bossebaan

Datum berekening

27 januari 2021,16:02

Situatie i

NOx 109,67 kg/j

NH3 i kg/J

Natuurgebied

Inrichtingslocatie

Bossebaan , 5503 Veldhoven

AERIUS kenmerk 

RPipLjDrLehA

Rekenjaar

2023

Rekenconfiguratie

Berekend voor natuurgebieden

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Aanlegfase bouw 2023

V2020

aanlegfase RPipLjDrLehA (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Resultaten

Hefcanl

zeetst

ft»
V-sKPkwŵi

ZqfKķrvŕiļk

500 irì

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouw
Mobiele werktuigen | Bouwen Industrie

sikg/j 9i,54 kg/j

8
bouw
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

si kg/j 18,13 kg/j

aanlegfase RPipLjDrLehA (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

aanlegfase

Naam

Locatie (X,Y)

bouw
156277, 380845 

9i»54 kg/j 
< i kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
Ínhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW trilplaat 2002 ïokw 4,0 2,0 0,0 NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

AFW graafmachine 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 8,83 kg/j

200kW NH3 1 kg/j

AFW laadschop 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 5,54 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW hijskraan 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 27,60 kg/j

200kW NH3 1 kg/j

AFW reach-stacker 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 30,24 kg/j

25okw NH3 1 kg/j

AFW wals 2015 9okw 4,0 2,0 0,0 NOx 1,98 kg/j

NH3 1 kg/j

AFW staionair draaien 4,0 2,0 0,0 NOx 16,83 kg/j

NH3 s 1 kg/j

Resultaten aanlegfase RPipLjDrLehA (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)

bouw
156498,380346 

18,13 kg/j 
< i kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10.000,o/jaar NOx 4,37 kg/j
NH3 1 kg/j

Standaard Middelzwaar 324,0/jaar NOx 1,21 kg/j
vrachtverkeer NH3 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.000,0/jaar NOx 12,55 kg/j
NH3 1 kg/j

aanlegfase RPipLjDrLehA (27 januari 2021)
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AERIUS «CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020-20201216-0759386971

Database versie 2020-20201216-0759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten aanlegfase RPipLjDrLehA (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR

Berekening aanlegfase 

^ Kenmerken 

^ Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens

Dit document bevot rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2ooo-gebied, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(IMH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeerde pdfdan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Sinedc7e6y5s(27ĴanuariiQii| 
pagina 1/6



Resultaten

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

CALCULATOR
Rechtspersoon

Econsultancy

Omschrijving

Nieuwbouw Bossebaan

Datum berekening

27 januari 2021 , 16:04

Situatie i

NOx 122,25 kg/j

NH3 1 kg/j

Natuurgebied

In richti ngslocatie

Bossebaan , 5503 Veldhoven

AERIUS kenmerk 

Sinedc7e6y5s

Rekenjaar

2021

Rekenconfiguratie

Berekend voor natuurgebieden

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Aanlegfase sloop en bouwrijp maken 2021

V2020

Resultaten aanlegfase Si nedc7e6y5s (27 januari 2021)
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ResultatenAERIUSB CALCULATOR

Locatie
aanlegfase

Hefcanl

zeetst

Cattbeek

Veíď saven

. Look

ď Eiker

Schoot

mi-'f

Emissie
aanlegfase

Bron
Sector

O sloop
Mobiele werktuigen | Bouwen Industrie

Emissie NH3 Emissie NOx

í 1 kg/j 82,37 kg/j

sloopverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

í 1 kg/j 148 kg/j

O ** bouwrijp maken
Mobiele werktuigen | Bouwen Industrie

s 1 kg/j 38,23 kg/j

verkeer bouwrijp maken 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

s 1 kg/j s 1 kg/j

Resultaten aanlegfase Si nedc7e6y5s (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

aanlegfase

ŸW®
Naam

Locatie (X,Y)

sloop
156277,380845

82,37 kg/j
< i kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
Ínhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW graafmachine 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 35,33 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW hijskraan 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 13,80 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW laadschop 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 15,84 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW stationair draaien 4,0 2,0 0,0 NOx 17,40 kg/j
NH3 1 kg/j

.
Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

sloopverkeer 
156498,380346 

148 kg/j 
< i kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 120,0/jaar NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

Standaard Middelzwaar 22,0/jaar NOx 1 kg/j
vrachtverkeer NH3 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0/jaar NOx i,33 kg/j
NH3 1 kg/j

Resultaten aanlegfase Si nedc7e6y5s (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

«40 u I V

ŸW®
Naam bouwrijp maken
Locatie (X,Y)

ŨSn
156277, 380845

NOx 38,23 kg/j
NH3 < i kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
Ínhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW trilplaat 2002 ïokw 4,0 2,0 0,0 NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

AFW graafmachine 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 17,66 kg/j

200kW NH3 1 kg/j

AFW laadschop 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 7,92 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW stationair 4,0 2,0 0,0 NOx 12,18 kg/j

NH3 1 kg/j

*

VeHhüvefi . ļ Naam verkeer bouwrijp maken
Nteerveldhcvan \ Locatie (X,Y) 156498,380346

\ NOx < i kg/j
ď Etter

Hl NH3 < i kg/j

m^____ 1

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 40,0/jaar NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

Standaard Middelzwaar 12,0/jaar NOx 1 kg/j
vrachtverkeer NH3 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 16,0/jaar NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

Resultaten aanlegfase Si nedc7e6y5s (27 januari 2021)
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AERIUS «CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020-20201216-0759386971

Database versie 2020-20201216-0759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten aanlegfase Sinedc7e6y5s (27 januari 2021)
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AERIUS» CALCULATOR

Berekening aanlegfase 

^ Kenmerken 

^ Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2ooo-gebĩed, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(IMH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeerde pdfdan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

RdWsFXtYmd2Y(27 januariį(Jii|
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Resultaten

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

CALCULATOR
Rechtspersoon

Econsultancy

Omschrijving

Nieuwbouw Bossebaan

Datum berekening

27 januari 2021,16:06

Situatie i

NOx 92,27 kg/j

NH3 í 1 kg/j

Natuurgebied

I n richti ngslocatie

Bossebaan , 5503 Veldhoven

AERIUS kenmerk

RdWsFXtYmd2Y

Rekenjaar

2024

Rekenconfiguratie

Berekend voor natuurgebieden

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Aanlegfase woonrijp maken 2024

V2020

aanlegfase RdWsFXtYmdžY(27 januari 202ĩj
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ResultatenAERIUSB CALCULATOR

Locatie
aanlegfase

Hefcanl

zeetst

Cattbeek

Oai Hä'vtîffthrnnj
VelcfKiyfiii

. LOOk
Iľiņvņi

ď Frik-V

ľţfidoinrijli

Schoot

500 itiľ-'ř t

Emissie
aanlegfase

Bron
Sector

O woonrijp maken
Mobiele werktuigen | Bouwen Industrie

Emissie NH3 Emissie NOx

í 1 kg/j 90,23 kg/j

verkeer woonrijp maken 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

í 1 kg/j 2,04 kg/j

Resultaten aanlegfase RdWsFXtYmdžY (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

aanlegfase

Naam

Locatie (X,Y)

woonrijp maken 
156277, 380845 

90,23 kg/j 
< i kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
Ínhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW trilplaat 2002 ïokw 4,0 2,0 0,0 NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

AFW graafmachine 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 35,33 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW laadschop 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 15,84 kg/j

200kW NH3 1 kg/j

AFW hijskraan 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 4,42 kg/j
200kW NH3 1 kg/j

AFW reach-stacker 2014 4,0 2,0 0,0 NOx 15,12 kg/j
25okw NH3 1 kg/j

AFW stationair draaien 4,0 2,0 0,0 NOx 18,69 kg/j

NH3 s 1 kg/j

Resultaten aanlegfase RdWsFXtYmdžY (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)

verkeer woonrijp maken
156498,380346 

2,04 kg/j 
< i kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 320,0/jaar NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

Standaard Middelzwaar 128,0/jaar NOx 1 kg/j
vrachtverkeer NH3 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 240,0/jaar NOx 146 kg/j
NH3 1 kg/j

aanlegfase RdWsFXtYmdžY (27 januari 2021)
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AERIUS «CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden 
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020-20201216-0759386971

Database versie 2020-20201216-0759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten aanlegfase RdWsFXtYmdžY(27 januari 2021)
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i ERIUSŴCALCULATOR

Berekening Plan 

^ Kenmerken 

^ Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2ooo-gebĩed, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/oţ leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(IMH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeerde pdfdan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

RpVWeKe7P6Zv(27Ĵanuariioii|

pagina 1/6



Resultaten

AERIUSn

Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

CALCULATOR
Rechtspersoon

Econsultancy

Omschrijving

Nieuwbouw Bossebaan

Datum berekening

27 januari 2021,16:07

Situatie i

NOx 103,11 kg/j

NH3 539 kg/j

Natuurgebied

Inrichtingslocatie

Bossebaan , 5503 Veldhoven

AERIUS kenmerk 

RpVWeKe7P6Zv

Rekenjaar

2024

Rekenconfiguratie

Berekend voor natuurgebieden

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Nieuwbouw van ą woongebouwen met ongeveer 170 appartementen.

Plan RpVWeKe7P6Zv (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Locatie
Plan

Emissie
Plan

Resultaten

De Kelen

ūe Polders

Rėtaríl

Zecsi

cotrbeek

VíĄífrmen
1 Look

fl'fikUer

ZOŕK^EMj^t

500 mSdwot

Bron
Sector

Nieuwbouw Appartementen 
“ ® Wonen en Werken | Woningen

Verkeersgeneratie De Schimmerik 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Verkeersgeneratie Bossebaan 1 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

e Verkeersgeneratie Bossebaan 1 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Emissie NH3 Emissie NOx

s 1 kg/j 4,43 kg/j

3,51 kg/j 61,34 kg/j

2,13 kg/j 37,34 kg/j

Plan RpVWeKe7P6Zv (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

Plan

Naam

Locatie (X,Y)

Uitstoothoogte

Oppervlakte

Spreiding

Warmteinhoud

Temporele variatie

Nieuwbouw Appartementen 
156277, 380845 
i,o m 
1,1 ha
0,5 m
0,000 MW 
Continue emissie

Naam

Locatie (X,Y)

Verkeersgeneratie De 
Schimmerik 
156295,380807
4-43 kg/j 
s i kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 160,0/etmaal NOx 3,02 kg/j
NH3 í 1 kg/j

Standaard Middelzwaar 7,0 j etmaal NOx 1,12 kg/j
vrachtverkeer NH3 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer i,o/etmaal NOx c 1 kg/j
NH3 c 1 kg/j

Resultaten RpVWeKe7P6Zv (27 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten

Naam

Veläļitwetv

200 m

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Verkeersgeneratie Bossebaan
i
155961,380838 
6i,34 kg/j 
3»5i kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 686,01 etmaal NOx
NH3

43,54 kg/j 
3,09 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

26,0Į etmaal NOx
NH3

14,01 kg/j

1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,01 etmaal NOx
NH3

3,79 kg/j
1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie Bossebaan

Locatie (X,Y)

i
156397.380949

loo m1 1

NOx

NH3

37.34 kg/j
2.13 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 686,01 etmaal NOx
NH3

26,50 kg/j 
1,88 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

26,0Į etmaal NOx
NH3

8,53 kg/j
1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,01 etmaal NOx
NH3

2,31 kg/j
1 kg/j

Plan RpVWeKe7P6Zv (27 januari 2021)
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AERIUS «CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020-20201216-0759386971

Database versie 2020-20201216-0759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RpVWeKe7P6Zv (27 januari 2021)
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gebouw D | vanaf 12de bouwlaag

t

'ļ muzíek- 
^ Jļ StŕlOů/

1 *
? ţs i i»

rTLatiìiAJÏÍÇT

Wļï

1 K

'^ĴĒŞ* f

? ' -V- V-
- ' "-WĴwML1 A Vji
zicht richting NO

** .

zicht richting ZOzicht richting ZW

2.



Overzicht zichtlijnen gebouw C

zicht richting NO zicht richting NW

- A-ï

zicht richtingzicht richting ZW

gebouw D | vanaf 12de bouwlaag

Vl Mtf 'm. ' -m-

1 muziek- 
schoot

f ,V^

f r~r

up*

ť s.'

ĩ

3.
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Overzicht zichtlijnen gebouw A
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Zichtlijnen: Noord-Zuid

100 m 100 m
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Zichtlijnen: Oost-West
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Veldhoven
1. Aanleiding bestemmingsplan
De bebouwing van de Rabobank en het voormalige postsorteercentrum van TNT Post op de hoek van de Bossebaan en de Burgemeester 
van Hoofflaan staan al geruime tijd leeg. Er zijn plannen om ter plaatse vier appartementengebouwen te realiseren, variërend van 4 tot 
12 bouwlagen. Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van deze vier appartementengebouwen niet toe. Om dit toch mogelijk te 
maken is het ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan' opgesteld en in procedure gebracht.

2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan' is op woensdag 12 augustus 2020 bekendgemaakt via een 
publicatie in de Staatscourant en het Gemeentenieuws in het Veldhovens Weekblad.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 ter inzage gelegen in het gemeentehuis 
van Veldhoven. Naast deze terinzagelegging was (en is) het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen via de websites 
www.ruimteliikeplannen.nl en www.veldhoven.nl.

3. Ingediende zienswijzen

3.1. Indieners zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn 67 zienswijzen ingediend.

Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:
1. Reclamant 1; registratienummer 20.14705;
2. Reclamant 2; registratienummer 20.14624;
3. Reclamant 3; registratienummer 20.13796;
4. Reclamant 4; registratienummer 20.14372;
5. Reclamant 5; registratienummer 20.14024;
6. Reclamant 6; registratienummer 20.14354;
7. Reclamant 7; registratienummer 20.14355;
8. Reclamant 8; registratienummer 20.14356;
9. Reclamant 9; registratienummer 20.14357;
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Veldhoven
10. Reclamant-lO; registratienummer 20.1435;
11. Reclamant 11, registratienummer 20.14620;
12. Reclamant 12, registratienummer 20.14708 en aanvulling van de zienswijze registratienummer 20.15804;
13. Reclamant 13; registratienummer 20.14704, 20.14794 en aanvulling 20.15877;
14. Reclamant 14; registratienummer 20.14446;
15. Reclamant 15; registratienummer 20.14445 en toevoeging registratienummer 20.14573;
16. Reclamant-16; registratienummer 20.14444;
17. Reclamant 17; registratienummer 20.14574;
18. Reclamant 18; registratienummer 20.14523;
19. Reclamant-19; registratienummer 20.14398;
20. Reclamant-20; registratienummer 20.14397;
21. Reclamant 21; registratienummer 20.14396;
22. Reclamant-22; registratienummer 20.14395;
23. Reclamant-23; registratienummer 20.14394;
24. Reclamant 24; registratienummer 20.14393;
25. Reclamant-25; registratienummer 20.14392;
26. Reclamant-26; registratienummer 20.14391;
27. Reclamant-27; registratienummer 20.14390;
28. Reclamant 28; registratienummer 20.14389;
29. Reclamant-29; registratienummer 20.14388;
30. Reclamant-30; registratienummer 20.14387;
31. Reclamant 31; registratienummer 20.14386;
32. Reclamant-32; registratienummer 20.14385;
33. Reclamant-33; registratienummer 20.14384;
34. Reclamant 34; registratienummer 20.14383;
35. Reclamant 35; registratienummer 20.14382;
36. Reclamant-36; registratienummer 20.14381;
37. Reclamant 37; registratienummer 20.14380;
38. Reclamant 38; registratienummer 20.14379;
39. Reclamant-39; registratienummer 20.14378;
40. Reclamant 40; registratienummer 20.14377;
41. Reclamant 41; registratienummer 20.14376;
42. Reclamant 42; registratienummer 20.14375;
43. Reclamant 43; registratienummer 20.14374;
44. Reclamant 44; registratienummer 20.14373;
45. Reclamant 45; registratienummer 20.14362;

3



46. Reclamant,46; registratienummer 20.14371;
47. Reclamant 47; registratienummer 20.14369;
48. Reclamant 48; registratienummer 20.14368;
49. Reclamant,49; registratienummer 20.14367;
50. Reclamant 50, registratienummer 20.14366;
51. Reclamant 51; registratienummer 20.14365;
52. Reclamant,52; registratienummer 20.14364;
53. Reclamant,53; registratienummer 20.14363;
54. Reclamant 54; registratienummer 20.14370;
55. Reclamant-55; registratienummer 20.14361;
56. Reclamant,56; registratienummer 20.14360;
57. Reclamant 57; registratienummer 20.14359;
58. Reclamant-58; registratienummer 20.14572;
59. Reclamant,59; registratienummer 20.14571;
60. Reclamant 60; registratienummer 20.14625;
61. Reclamant-61; registratienummer 20.14621;
62. Reclamant-62, registratienummer 20.14623;
63. Reclamant-63; registratienummer 20.14622;
64. Reclamant 64; registratienummer 20.14709;
65. Reclamant-65; registratienummer 20.14706;
66. Reclamant-66; registratienummer 20.14793;
67. Reclamant 67; registratienummer 20.14795.
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3.2. Ontvankelijkheid zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn binnen de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan ontvangen en enkele zienswijzen zijn 
binnen de daarvoor gestelde termijn aangevuld. Zienswijzen nr. 23, 24 en 25 zijn niet voorzien van een adres, enkel een naam en 
woonplaats. Het adres van de indiener van zienswijze nr. 46 is onleesbaar en niet traceerbaar. Hiermee wordt niet voldaan aan de 
indieningsvereisten van een zienswijze. Deze zienswijzen zijn dan ook niet ontvankelijk. Voor de volledigheid worden deze zienswijzen wel 
meegenomen in deze Nota.

3.3. ínhoud zienswijzen

Een groot deel van de zienswijzen zijn gelijkluidend of hebben dezelfde strekking. Deze zijn onder te verdelen in 9 categorieën. In 
onderstaande tabel is per reclamant aangegeven waar zijn of haar zienswijze betrekking op heeft.

Recla
mant
nr. INHOUD ZIENSWIJZEN

4.1.
Te
hoog

4.2.
Afweging
belangen

4.3.
Meer kwaliteit
Z ruimte voor 
groen

4.4.
Minder zon Z 
schaduw
werking

4.5.
Inbreuk
privacy

4.6.
Te druk

4.7.
Slechte
communicatie

4.8.
Sociale
woningbouw

4.9.
Geluids
overlast

4.10.
Overige zienswijzen

1. x x x x x x x
2. x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.1.
3. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.2.
4. x x x x x
5. x x x
6. x x x x x
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x Zie paragraaf 4.10.3.
10. x x x x x x x
11. x x x x Zie paragraaf 4.10.4.
12. x x x x x Zie paragraaf 4.10.5

13.
13a.
13b.
13c.

x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.6.
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14. x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.7.

Recla
mant
nr. INHOUD ZIENSWIJZEN

4.1.
Te
hoog

4.2.
Afweging
belangen

4.3.
Meer kwaliteit
Z ruimte voor 
groen

4.4.
Minder zon Z 
schaduw
werking

4.5.
Inbreuk
privacy

4.6.
Te druk

4.7.
Slechte
communicatie

4.8.
Sociale
woningbouw

4.9.
Geluids
overlast

4.10.
Overige zienswijzen

15.
15a.
15b.

x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.8.

16. x x Zie paragraaf 4.10.9
17. x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.10
18. x Zie paragraaf 4.10.11
19. x x x x x
20. x x x x
21. x
22. x x x x x x
23. x x x x x
24. x x x x x x
25. x x x x x x
26. x x x x x x
27. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.12
28. x x x x
29. x
30. x x x x x x
31. x x x x
32. x x x x Zie paragraaf 4.10.13
33. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.14
34. x x x x
35. x x x x x x
36. x x x x x x
37. x x x
38. x x x x x x
39. x x x x x x
40. x x x x x x
41. x x x x
42. x x x x x x
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43. x x x x x x

Recla
mant
nr. INHOUD ZIENSWIJZEN

4.1.
Te
hoog

4.2.
Afweging
belangen

4.3.
Meer kwaliteit
Z ruimte voor 
groen

4.4.
Minder zon Z 
schaduw
werking

4.5.
Inbreuk
privacy

4.6.
Te druk

4.7.
Slechte
communicatie

4.8.
Sociale
woningbouw

4.9.
Geluids
overlast

4.10.
Overige zienswijzen

44. x x x x x
45. x x x x
46. x x x x
47. x x x x
48. x x x x
49. x x x x
50. x x x x
51. x x x x x Zie paragraaf 4.10.15
52. x x x x x x x
53. x x x x x x
54. x x x x x
55. x x x x x x
56. x x x x x
57. x x x x x x x
58. x x x
59. x x x x x Zie paragraaf 4.10.16
60. x x x Zie paragraaf 4.10.17
61. x x x Zie paragraaf 4.10.18
62. x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.19
63. x x x x Zie paragraaf 4.10.20
64. x x x x Zie paragraaf 4.10.21
65. x
66. x x x x x Zie paragraaf 4.10.22
67. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.23
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4. Reactie op ingediende zienswijzen

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. Eerst wordt de inhoud van de zienswijze samenvattend 
toegelicht. Deze inhoud is cursief gedrukt. De zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld. Onderstaand wordt per 
onderdeel Z zienswijze een reactie van de gemeente gegeven en wordt aangegeven of dit leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

4.1. Bebouwing te hoog

4.1.1. Inhoud zienswijzen
In de zienswijzen wordt aangegeven dat de bebouwing te hoog wordt, wat volgens reclamanten leidt tot horizonvervuiling. Een groot 
aantal reclamanten geeft hierbij aan dat woongebouwen A en D maximaal 12 meter en woongebouwen B en C maximaal 9 meter mogen 
worden. Anderen hebben het over onder andere maximaal 8, 6, of 4 bouwlagen hoog. In een aantal zienswijzen wordt hierbij vermeld dat 
het plan niet passend is bij de omgeving van het plangebied (bestaande uit woningen met 2 bouwlagen met kap) en een 
appartementencomplex aan de Bree van 3 woonlagen. Sommige indieners van de zienswijzen zijn van mening dat er ook alternatieve 
mogelijkheden zijn, zoals het verdelen van de bovenste bouwlagen over de overige gebouwen. Een accent kan naar de mening van de 
indieners ook gerealiseerd worden met minder woonlagen.

4.1.2. Reactie gemeente
Het plangebied van de te realiseren woongebouwen is gelegen op een bijzondere en markante locatie in Veldhoven: tegen de zuidentree 
van het City Centrum en aan een belangrijke verbindingsVontsluitingslijn tussen De Run en het noorden van Veldhoven. Juist door voor 
deze locatie een hoogteaccent te kiezen wordt de zuidentree van het City Centrum benadrukt. Aan de westzijde van het City Centrum is al 
een oriëntatiepunt, namelijk het bestaande appartementencomplex De Repel (15 bouwlagen, 14 woonverdiepingen hoog). Door hier te 
kiezen voor een hoogte-accent komt er ook een belangrijk oriëntatiepunt voor de zuidzijde van het City Centrum.

Door een getrapte opbouw van de appartementen richting het centrum wordt rekening gehouden met en aansluiting gezocht bij de 
(bebouwde) omgeving. Zo worden de twee appartementengebouwen B en C aan de zijde van de Schimmerik (met grondgebonden 
woningen met twee lagen met kap), gerealiseerd in vier woonlagen. Aan de zijde van de Bossebaan worden appartementengebouwen 
gerealiseerd in zes (gebouw A) en op de kruising met de Burgemeester van Hoofflaan wordt gebouw D gedeeltelijk in twaalf bouwlagen 
uitgevoerd. Aan deze zijde kan meer de hoogte worden gezocht gelet op het brede wegprofiel van de Bossebaan en de Burgemeester van 
Hoofflaan en de ruimere groene omzooming aan deze zijden. Hierdoor wordt voldoende afstand tot de woningen gehouden. Ook wordt 
door de hoogte aan de zijde van de Bossebaan te kiezen aangesloten bij de hogere bebouwing aan de Bree, waar volgens het geldende 
bestemmingsplan 'Centrum' appartementengebouwen mogen worden gerealiseerd met een bouwhoogte van 22 tot 28 meter.
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Indien gekozen zou worden voor een gelijkmatige verdeling van de hoogten over de verschillende appartementengebouwen, zoals enkele 
reclamanten voorstellen, zou dit tot een stedenbouwkundig te groot contrast leiden met de bestaande woningen aan de Schimmerik en is 
er geen sprake meer van het gewenste oriëntatiepunt.

De invulling met de hogere bebouwing vloeit verder voort uit het bepaalde in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven, waarin de 
ruimtelijke ambities voor Veldhoven zijn bepaald. Hierin is opgenomen dat de locatie is gelegen aan de Stedelijke As. De zone aan en 
rondom de Stedelijke As is gericht op het versterken van het stedelijke karakter van Veldhoven. De hoek Bossebaan - Burgemeester van 
Hoofflaan is aangewezen als 'Accent Stedelijke As'. Hier is invulling aan gegeven door te kiezen voor een hoogte-accent door middel van 
een gebouw van twaalf bouwlagen, waarmee een stedelijke uitstraling wordt gecreëerd en dus een bijdrage wordt geleverd aan de 
verstedelijkingsopgave. Door te kiezen voor een verstedelijking aan de Stedelijke As, wordt de druk om de verstedelijking in de overige 
wijken van Veldhoven te realiseren enigszins weggenomen. In de overige wijken kan hierdoor ruimte ontstaan voor een ruimer en 
groener karakter en kan het dorpse karakter daar bewaard blijven. Door de verstedelijking aan de Stedelijke As te realiseren, geven we 
invulling aan de ^est of both worlds'.

Ook in het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit is de locatie gelegen binnen het gebied wat is aangewezen als ^terk 
stedelijke structuur'. Op deze locaties wordt ingezet op opwaardering en doorontwikkeling van de stedelijke structuur en mag de 
stedelijke kant van de Veldhovense identiteit worden versterkt. Door hier meer stedelijke bebouwing met een hoogte-accent te realiseren 
wordt de stedelijke kant van Veldhoven tot uiting gebracht.

Juist vanwege de ligging op de kop van de Burgemeester van Hoofflaan, op de hoek van de Bossebaan en de Heemweg, nabij de 
zuidentree van het City Centrum acht de gemeente het stedenbouwkundig verantwoord om een accent te realiseren met een afwijkende 
hoogte van 12 woonlagen. Niet alleen vanuit zuidelijke richting, maar ook als men het City Centrum benadert vanuit westelijke 
(Bossebaan) of oostelijke richting (Heemweg) vormt dit accent een markering van het City Centrum aan de zuidzijde.

De stedenbouwkundige opzet van het City Centrum en de architectuur zijn kenmerkend voor de periode waarin het is gerealiseerd. De 
gemeente is van mening dat vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt een nieuwe impuls wenselijk is om het City Centrum, 
en met name ook de zuidentree, (weer) aantrekkelijk te maken. We beseffen dat een hoog gebouw van 12 lagen alleen niet bijdraagt aan 
de kwaliteitsverbetering, maar juist het ensemble van 4 nieuwe (woon)gebouwen met een extra accent op deze strategische locatie levert 
wel degelijk een bijdrage aan de versterking van de stedenbouwkundige structuur ter plaatse. Ook draagt het plan bij aan de ambitie, 
zoals verwoord in het Ambitiedocument, om de identiteit van Veldhoven te versterken door de dorpse en stedelijke kant nadrukkelijker tot 
uiting te laten komen. Dit doen we door de contrasten te vergroten. In dit geval betreft het de versterking van de stedelijke kant.

De gemeente heeft er enkele jaren geleden voor gekozen om de muziekschool Art4U te handhaven op de huidige locatie. Met de 
vaststelling van het CentrumOntwikkelingsProgramma (COPr) is ook beleid ingezet om alle stedelijke voorzieningen in/nabij het City 
Centrum te huisvesten. Zo vormen de muziekschool samen met het nieuwe zwembad/sporthal, bibliotheek, servicebioscoop, theater De 
Schalm en diverse horeca- en winkelvoorzieningen de kern van de voorzieningenstructuur die het centrum van Veldhoven aantrekkelijk
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maken. Deze voorzieningen zijn allemaal van hoog kwaliteitsniveau en onderling op loopafstand te bereiken. De nieuwe 
woningbouwontwikkeling wordt rondom de muziekschool ontwikkeld en ingepast. Tijdens de informatieavonden is gebleken dat er veel 
belangstelling is om dicht bij de voorzieningen in het City Centrum te wonen. Vanwege de nabijheid van de voorzieningen verwacht de 
gemeente een verminderd gebruik van auto's en juist meer loop- en fietsbewegingen van en naar het centrum. De enorme belangstelling 
zien wij dan ook als een bevestiging van de gemaakte stedenbouwkundige keuzes en afwegingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt om 
het City Centrum kracht bij te zetten.

4.1.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de onderbouwing van de hoogte van de bebouwing uitgebreider in de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen.

4.2. Belangenafweging

4.2.1. ínhoud zienswijzen
Reclamanten geven aan dat er geen goede belangenafweging heeft plaatsgevonden. Zo wordt in enkele zienswijzen opgemerkt dat er 
nooit goed onderzoek is gedaan bij omwonenden, er geen goede afstemming met omwonenden heeft plaatsgevonden wat het maximaal 
aantal appartementen en maximale hoogte kan zijn en is er geen rekening gehouden met de belangen van omwonenden. De hoogte en 
het aantal appartementen stond altijd al vast. Over de belangenafweging is niets terug te vinden in het plan.

4.2.2. Reactie zienswijzen
De bebouwing van de Rabobank en het voormalig postsorteerbedrijf staat al lange tijd leeg. Dat deze locatie om een herontwikkeling 
vraagt, is duidelijk (en wordt in de zienswijzen door een groot aantal reclamanten ook erkend). Bij de ontwikkeling is getracht de 
omwonenden goed te informeren over de plannen en de reacties te peilen. Zo zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd door de 
ontwikkelaar, waar de gemeente ook aanwezig was om vragen te beantwoorden. Ook heeft de ontwikkelaar diverse 
keukentafelgesprekken gehouden, waar de gemeente een terugkoppeling van heeft ontvangen en hebben individuele gesprekken met 
omwonenden plaatsgevonden. Uit de informatie-avonden en de contacten met de bewoners kwam naar voren dat er met name onrust 
was over de inbreuk op de privacy, schaduwwerking, parkeeroverlast en windhinder. Om deze belangen van omwonenden zo goed 
mogelijk mee te wegen hebben wij nader onderzoek gedaan naar de schaduwwerking, hebben er gesprekken met omwonenden over het 
parkeren plaatsgevonden, is een zichtlijnenstudie en een onderzoek naar mogelijke windhinder uitgevoerd.

Dat het drukker wordt door de nieuwe invulling van de woongebouwen, dat er sprake is van een ander uitzicht, dat er voor enkele 
omwonenden iets meer schaduwwerking zal zijn (zie onze reactie op de zienswijzen in paragraaf 4.4.) en dat de privacy van enkele 
omwonenden enigszins wordt aangetast (zie onze reactie op zienswijze nr. 4.5) klopt, maar is naar onze mening niet dusdanig dat het 
plan onevenredig nadelige gevolgen heeft voor de omwonenden dan wel leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bovendien
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bestaat er geen recht op blijvend vrij(er) uitzicht en zal de ontwikkeling plaatsvinden op een locatie nabij het centrum in een steeds meer 
verstedelijkt gebied.

In onze belangenafweging nemen wij nadrukkelijk mee dat Veldhoven steeds verder aan het verstedelijken is. Veldhoven is gelegen in de 
Brainportregio en maakt deel uit van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Brainport is een regio met internationale allure. Dit betekent 
dat niet alleen mensen vanuit de regio, maar vanuit diverse werelddelen hier komen werken en vaak ook wonen. De druk die onder 
andere hierdoor op de woningmarkt ontstaat is dan ook groot. Om versneld aan deze behoefte te voldoen is er op 9 maart 2019 een 
woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant om een bijdrage te leveren aan de versnelling 
van de woonopgave in onze regio. Hierbij is afgesproken dat ook Veldhoven een belangrijke bijdrage zal leveren in het realiseren van 
woningen. Juist onderhavige locatie is een geschikte locatie om die belangrijke bijdrage te leveren aan de woningbouwproductie en dus de 
invulling van de woningbouwbehoefte te concretiseren. Ook biedt deze locatie de mogelijkheid om een nieuw bijzonder woonmilieu aan 
Veldhoven toe te voegen: een stedelijk woonmilieu met alle benodigde sociaal-maatschappelijke, culturele en winkelvoorzieningen op 
loopafstand.

Op basis van het voornoemde hebben wij een afweging gemaakt tussen de belangen van de omwonenden en het algemeen belang. Op 
basis hiervan hebben wij gemeend meer belang te moeten hechten aan de bijdrage aan de woningbehoefte. Hierbij zetten wij in op een 
dusdanige verstedelijking (met hogere bebouwing), die plaatsvindt op de juiste locaties, namelijk op een locatie waar we de stedelijke 
kant van Veldhoven willen benadrukken en grenzend aan het City Centrum.

4.2.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de belangenafweging die heeft plaatsgevonden uitgebreider in de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen.

4.3. Meer kwaliteit/ruimte voor groen

4.3.1. Inhoud zienswijzen
In een groot aantal zienswijzen wordt opgemerkt dat er meer ruimte moet zijn voor openbaar groen in een parkachtige omgeving, 
gezamenlijke ruimte binnen en buiten en duurzaamheid. Enkelen geven aan dat de invulling als sterlocatie juist gestalte kan krijgen door 
ruimte te geven aan openbaar groen en/of natuurlijke gevels. Op basis van de verbeelding mag tot 850Zo bestraat of bebouwd worden en 
heeft slechts 150Zo een groenbestemming, welke ook nog gebruikt mag worden voor onder andere fietsenstallingen, bushokjes, voetpaden 
en trappen.

4.3.2. Reactie gemeente
In de huidige situatie bevindt zich in het plangebied oude bebouwing met parkeerplaatsen welke niet landschappelijk zijn ingepast. Het 
geheel heeft nu een rommelige stenige uitstraling. In de nieuwe situatie wordt ingezet op het realiseren van een viertal gebouwen in een
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parkachtige omgeving. In het richtdocument zijn hier enkele beschrijvingen I ambities voor opgenomen. In het bestemmingsplan is voor 
de aaneengesloten gronden die als groen worden ingericht een bestemming 'Groen' opgenomen. Dit betreft ongeveer 170Zo van het 
plangebied. In het bestemmingsplan lobbeek, d'Ekker en Zonderwijk 2017' had ongeveer 10oZo van de gronden binnen het plangebied de 
bestemming 'Groen'. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan betekent dit dus al een vergroting van de oppervlakte van de 
gronden met de bestemming Groen. Het klopt dat binnen deze bestemming ook andere voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden mogen 
worden gerealiseerd, maar wij zijn van mening dat dergelijke ondergeschikte voorzieningen de groene uitstraling niet aantasten.

Dat enkel deze gronden zijn aangewezen voor een Groen-bestemming betekent overigens niet dat in de bestemmingen 'Wonen- 
Gestapeld' en Verkeer' geen groenvoorzieningen worden gerealiseerd. Binnen deze bestemmingen zijn de plannen er ook op gericht om 
groen te realiseren. Op dit moment is de uitwerking van de inrichtingsplannen nog niet geheel gereed, dus kunnen de betreffende 
gronden nog niet concreet worden aangewezen. Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is dat ook niet nodig. Van belang is dat 
een deel van het plangebied daadwerkelijk groen wordt ingericht. Daarom zal in de planregels een voorwaardelijke verplichting worden 
opgenomen om zeker te stellen dat 30oZo van het plangebied binnen één jaar na oplevering van het laatste gebouw groen moet zijn 
ingericht en vervolgens in stand gehouden moet worden. Omdat het ook mogelijk is de groenvoorzieningen aan te leggen op het 'dak' van 
de op te richten (ondergrondse) bebouwing, wordt de voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan de oplevering van het laatste gebouw.

4.3.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt in artikel 5 'Wonen - Gestapeld' de volgende voorwaardelijke verplichting opgenomen:
Het gebruik van de bebouwing voor wonen is niet toegestaan indien binnen één jaar na oplevering van het laatste gebouw in het 
plangebied niet minimaal 30Z van de gronden van het plangebied voor bij de bestemming Groen passende groenvoorzieningen zijn 
ingericht en de gerealiseerde groenvoorzieningen vervolgens in stand wordt gehouden.

4.4. Minder zon en schaduwwerking

4.4.1. Inhoud zienswijzen
De meeste indieners van een zienswijze geven aan dat de wens bestaat om minder hoog te bouwen in verband met de vermindering van 
zon en schaduwwerking.

4.4.2. Reactie gemeente
Bij het ontwerpbestemmingsplan was in bijlage 14 een bezonningsstudie gevoegd. De uitgevoerde bezonningsstudie maakt inzichtelijk dat 
de nieuwbouw voor de woningen ten zuiden van het plangebied (Schimmerik), en ten westen (Van Aelstlaan, Papenvoort en 
Kerktorenstraat) geen gevolgen heeft voor de bezonning. Uit dit onderzoek volgde ook dat de nieuwbouw mogelijk minimale gevolgen 
heeft voor een beperkt aantal woningen aan de Bree en Begijnstraat. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nader, gedetailleerder, 
onderzoek uitgevoerd voor de woningen aan de Bree en Begijnstraat. Deze wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.
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Er is geen gemeentelijk beleid voor bezonning. Om te bezien in hoeverre de ontwikkeliing aanvaardbaar is, is in het nadere onderzoek 
onderzocht of voldaan wordt aan de TNO-norm. Uit dit onderzoek volgt dat zelfs aan de 'strenge' TNO-norm wordt voldaan. Volgens deze 
norm is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als er ten minste drie mogelijke bezonningsuren per dag zijn in de periode 
van 19 januari tot 22 november. Uit het onderzoek volgt dat er geen sprake is van een onaanvaardbare schaduwwerking.

4.4.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen is een nadere bezonningsstudie uitgevoerd. Deze wordt als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan gevoegd.

4.5. Inbreuk privacy

4.5.1. Inhoud zienswijzen
Reclamanten vrezen inbreuk op hun privacy door de hoogte van de geplande bebouwing. Ook meldt een enkele zienswijze dat in het 
bestemmingsplan op geen enkele wijze wordt ingegaan wat de gevolgen voor de privacy van de omwonenden betekent.

4.5.2. Reactie gemeente
Voor een informatie-avond in december 2018 is een zichtlijnenstudie uitgevoerd om aan omwonenden inzichtelijk te maken wat de 
gevolgen van de realisering van de appartementengebouwen is voor het zicht op de woningen Z percelen. Uit deze studie volgt dat het 
zicht vanuit de appartementen op de woningen gelegen aan de Begijnstraat, de Lange Mees, Burgemeester van Hoofflaan en de Bree 
minimaal is. Dit wordt veroorzaakt door de afstand, maar ook door de aanwezige bomen die veel rechtstreeks zicht op de percelen weg 
nemen. De afstand van gebouw C tot de voorgevel van de woningen aan de Begijnstraat bedraagt hemelsbreed circa 55 meter of meer.
De afstand van gebouw D met de maximale hoogte tot de voorgevel van de woningen aan de Begijnstraat bedraagt cira 60 meter of meer 
en de afstand tot de achtertuinen van de woningen aan de Begijnstraat bedraagt zelfs circa 65 meter of meer.
Ook de appartementen aan de Bree liggen op een hemelsbrede afstand van circa 60 meter tot het hoogste gedeelte van gebouw D. Het 
gedeelte van gebouw D met een maximale hoogte van 14 meter ligt op een afstand van circa 55 meter afstand tot de appartementen aan 
de Bree. Ook voor de Bree staan vele bomen die het zicht wegnemen. Deze afstanden zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt acceptabel, 
mede gezien de ligging langs een belangrijk knooppunt en de nabijheid van het City Centrum.
Gelet op deze ruime afstand tot de woningen worden details in de woningen of tuinen Z terrassen niet goed zichtbaar. Bovendien 
belemmeren de bomen aan de zijde van de Burgemeester van Hooflaan en de Bossebaan het zicht op de woningen. Hierbij nemen wij in 
overweging dat mensen die op hogere hoogte wonen de keuze om hier te wonen vooral baseren op uitzicht en vergezicht. Hoewel het 
effect in de winter kleiner is, is er nog wel een zekere mate van beschutting. De inbreuk op de privacy is dan ook zeer beperkt.

De woningen aan de Schimmerik zijn op een kortere afstand gelegen van de te realiseren gebouwen B en C. Deze worden op een afstand 
van circa 20 meter van de voorgevels van de woningen gerealiseerd. Gelet op het feit dat vanaf de gebouwen B en C gekeken wordt op
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de voorgevels van de woningen, is er sprake van enige aantasting van de privacy, maar is deze niet dusdanig dat er sprake is van een 
onaanvaardbare aantasting.

Gelet op het voornoemde zijn wij van mening dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de privacy. Voor een groot 
aantal reclamanten is er zelfs sprake van een minimale tot geen aantasting van de privacy. In het ontwerpbestemmingsplan was de 
zichtlijnenstudie niet als bijlage opgenomen. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt deze alsnog opgenomen.

4.5.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de zichtlijnenstudie als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd.

4.6. Te druk

4.6.1. ínhoud zienswijzen
Reclamanten geven aan dat het plan 'te druk' wordt. Hierbij zijn er zorgen over de parkeeroverlast voor omwonenden, maar ook dat er 
geen overlast mag ontstaan ten gevolge van natuurlijke ventilatie van de half-verdiepte parkeergarages. Ook meldt een enkele zienswijze 
dat met het realiseren van nog 93 bovengrondse parkeerplaatsen, het plan te vol is voor deze locatie.

4.6.2. Reactie gemeente
De locatie is gelegen tegen het City Centrum, in het middelpunt van Veldhoven. Dat hier in hogere dichtheden wordt gebouwd en 
daardoor wat drukker wordt, vinden wij passend bij de ligging van de locatie. Dit zorgt voor meer levendigheid in/rondom het 
centrumgebied.

Wij zijn verder van mening dat door de realisering van 170 appartementen het niet 'te druk' wordt. Zo kan het verkeer door de profilering 
van de Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan en de inrichting van de rotonde aan de Bossebaan goed worden afgewikkeld en 
doorstromen. Zie voor een nadere toelichting op de verkeersgeneratie van deze ontwikkeling en de afwikkeling van de verkeersstromen 
ook het gestelde onder 4.10.5, sub e.

Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost. Zo voorziet het plan in de benodigde parkeerbehoefte, welke voldoet aan het 
gestelde in de CROW (publicatie 381). Deze publicatie bevat landelijke parkeerkencijfers die richting geven aan het aantal aan te leggen 
parkeerplaatsen bij (nieuwe) ontwikkelingen. De gemeentelijke parkeernormen zijn afgeleid van deze landelijke kencijfers. Aangezien het 
plan aan deze cijfers voldoet, zien wij geen reden om er vanuit te gaan dat door het plan parkeeroverlast optreedt. Zie voor de 
berekeningen en de regeling ook de reactie van de gemeente op zienswijze 4.10.5, sub f.

Ambtshalve en ten overvloede merken wij hier nog op dat vanwege de zorgen van de omwonenden over mogelijke parkeeroverlast we 
voornemens zijn een blauwe zone in te voeren nadat het project is afgerond. Deze blauwe zone is van toepassing op de openbare
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parkeerplaatsen in het gehele plangebied, inclusief De Schimmerik, van maandag t/m zaterdag van 8-18 uur (vrijdagen tot 21 uur) met 
een parkeerduur van maximaal 2 uur. Ook worden eind 2020 op diverse parkeerterreinen in het City Centrum blauwe zones ingevoerd. 
Twee langparkeerterreinen, alsmede de parkeergarage Geer, blijven betaald parkeren (met eerste 2 uur gratis parkeren). Dit kan 
mogelijk ook al leiden tot een andere parkeersituatie in en rondom het CityCentrum. Wij zullen de parkeersituatie in en rondom het 
CityCentrum na oplevering van de appartementen aan de Bossebaan monitoren. Mocht uit deze monitoring blijken dat er sprake is van 
parkeeroverlast, dan bekijken wij hoe deze op te lossen is. Vooralsnog zien wij geen aanleiding om hier op voorhand al op te anticiperen.

Gevreesd wordt voor overlast door de natuurlijke ventilatie van de parkeergarages. Het plan draagt 'niet in betekende mate' bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk. 
Reclamanten hebben niet aangegeven of aangetoond waar deze vermeende overlast op is gebaseerd.

4.6.3. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.7. Slechte communicatie

4.7.1. ínhoud zienswijzen
De communicatie met de omwonenden is slecht en informatie is niet of niet tijdig ter beschikking gesteld.

4.7.2. Reactie gemeente
In 2018 zijn door de ontwikkelaar informatie-bijeenkomsten georganiseerd met als doel geïnteresseerden en omwonenden zo goed 
mogelijk te informeren over de plannen en de reacties te peilen. Bij deze bijeenkomsten was de gemeente ook aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Ook heeft de ontwikkelaar diverse keukentafelgesprekken gehouden, waarover de gemeente een terugkoppeling heeft 
ontvangen. Met enkele omwonenden hebben individuele gesprekken plaatsgevonden. De boodschap op zowel de informatie-avonden als 
daarbuiten is altijd geweest dat, indien gewenst, de gemeente bereid is om over deze ontwikkeling het gesprek aan te gaan met 
omwonenden. Een aantal bewoners heeft hier actief gebruik van gemaakt. Wij betreuren het dat de communicatie met de omwonenden 
als slecht wordt beoordeeld. Wij willen hierbij opmerken dat als men het niet eens is over bepaalde onderdelen van het plan, dat niet 
automatisch betekent dat er sprake is van een slechte communicatie. Wij hebben zo open mogelijk alle informatie gedeeld over het plan. 
Enkele vragen van omwonenden over de uitvoering van het plan konden vanwege de fase waarin het plan zich nu bevindt, nog niet 
beantwoord worden. Dat betekent niet dat informatie niet of niet tijdig beschikbaar is gesteld.

4.7.3. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.8. Sociale woningbouw

4.8.1. ínhoud zienswijzen
Reclamanten geven aan dat er behoefte is aan betaalbare woningen f sociale woningbouw. Ook geven reclamanten aan dat de regel is dat 
22-230Zo sociale huur wordt gerealiseerd. Het aandeel sociale woningbouw is in het plan maar 90Zo.

4.8.2. Reactie gemeente
In het plan is voorzien in de realisering van 170 appartementen. Hierbij zullen de woningen in verschillende categorieën worden 
gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Van de 170 appartementen wordt 90Zo van de woningen in de categorie sociale huur/koop 
gerealiseerd, 100Zo lage middenhuur, 150Zo hoge middenhuur en 660Zo in de categorie dure huur. Het klopt dat in de Woonvisie is bepaald 
dat gestreefd wordt naar 22Z sociale woningbouw. Dit is echter verdeeld over het totale woningbouwprogramma van Veldhoven.
Omdat in de wijken waar het plangebied in/nabij ligt (Centrum, Cobbeek, d'Ekker) al veel sociale koop (gemiddelde WOZ-waarden 
behoren tot de laagste van alle wijken in Veldhoven) en sociale huur (resp. 53Z, 30Z en 40Z corporatiewoningen) aanwezig is, wordt 
door middeldure en dure huur te realiseren, een goed aanvullend programma gerealiseerd. Hierdoor wordt de wijk als geheel versterkt. 
Tijdens de totstandkoming van de Woonvisie is in 2016 met vertegenwoordigers van de wijk afgesproken om in te zetten op een 
afwijkend (lees: lager) percentage sociale huur- en koop woningen, waardoor goede doorstroommogelijkheden binnen de wijk worden 
gecreëerd.

Daarnaast beseffen wij ons dat het te veel stapelen van ambities leidt tot onhaalbare projecten. Per locatie kiezen we dan ook welke 
ambities het belangrijkste zijn. Voor deze locatie is dat het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende stedelijke 
bebouwing, die een accent vormt als oriëntatiepunt bij het centrum en de Stedelijke As. Waarom in voorliggend plan 9Z sociale 
huurwoningen wordt gerealiseerd zal in de toelichting van het bestemmingsplan beter worden beschreven.

4.8.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de motivering om 9Z sociale woningbouw in het plan te realiseren uitgebreider in de toelichting 
van het bestemmingsplan opgenomen.

4.9. Geluidsoverlast

4.9.1. Inhoud zienswijzen
Er zijn zorgen over geluidsoverlast voor de omwonenden. Reclamanten geven aan dat enkel is gekeken naar de geluidsbelasting voor de 
nieuwe woningen en niet wat de ontwikkeling betekent voor de huidige woningen en de leefbaarheid van omwonenden. Hierbij maken 
enkele indieners van de zienswijzen zich zorgen over de geluidreflecties die door de hoge bebouwing plaatsvinden en de geluidsbelasting 
die door de extra verkeersbewegingen plaatsvinden. Ook geven enkele reclamanten aan dat het doorrekenen van simulaties niet 
voldoende is, omdat deze de bestaande galmen niet voldoende meenemen.
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4.9.2. Reactie gemeente
De gemeente heeft alsnog onderzoek uit laten voeren naar de gevolgen van de ontwikkeling op de geluidsbelasting op omliggende 
woningen. In de computermodellen waar in het onderzoek gebruik van is gemaakt, zijn de reflecties van de gebouwen van het nieuwe 
appartementencomplex meegenomen. Hierbij zijn de gevels van de gebouwen dusdanig ingevoerd dat het geluid voor 800Zo wordt 
gereflecteerd. Uit het aanvullende onderzoek volgt dat de toename op de gevels van omwonenden maximaal 1 dB bedraagt op 1 enkel 
toetspunt, wat een niet hoorbaar verschil zal zijn.

4.9.3 Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen is een onderzoek naar de geluidsbelasting door het plan voor de omliggende woningen uitgevoerd. 
Deze wordt als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd en de toelichting wordt op dit punt aangevuld.

4.10. Overige zienswijzen

4.10.1. Reclamant 2

a. Ontwikkeling past niet in de structuurvisie. Hierin is bepaald dat incidenteel hogere bebouwing is toegestaan, mits dit passend is in de 
omgeving en zorgvuldig vormgegeven.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar onze reactie en de verantwoording dat de ontwikkeling past in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven (zie 
paragraaf 4.1.2). De verwijzing van reclamant dat in de Structuurvisie is opgenomen dat incidenteel hogere bebouwing is toegestaan, 
heeft niet zozeer betrekking op ontwikkelingen in de Stedelijke As, maar heeft betrekking op de dorpsstructuur. Uit de Ruimtelijke 
Structuurvisie Veldhoven volgt immers dat aan de Stedelijke As hogere bebouwing en een bijzondere invulling op een dergelijke markante 
locatie wenselijk is. Een gebouw met een hoogte van twaalf woonlagen draagt hier goed aan bij.

b. Tijdens het spel zijn de spelregels veranderd: er is bepaald dat per nieuwbouw project hoogbouw bepaald mag worden.

Reactie gemeente:
De opmerking van reclamant dat tijdens het spel de spelregels zijn veranderd is niet juist. Waar reclamant naar alle waarschijnlijkheid op 
doelt is dat de gemeenteraad in juli 2019 heeft besloten geen maximale hoogtes voor bebouwing in gebieden te bepalen, maar verzoeken 
locatie-specifiek te beoordelen. In het geldende gemeentelijke beleid waren geen maximale hoogtes voor nieuwe ontwikkelingen 
opgenomen, wat in juli 2019 door de raad is bevestigd door per locatie afwegingen te maken en maatwerk te leveren.
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c. De uitgevoerde zonnestudie is gedaan met strategisch gekozen data. Met name in de maanden april, mei, september en oktober is er 
schaduw voor de Begijnstraat.

Reactie gemeente:
Zie reactie van gemeente in paragraaf 4.4.2. Verder willen wij nog opmerken dat de gekozen data het meeste inzicht geven. Het zijn 
inmers die dagen dat de zon het hoogst (21 juni, langste dag) en het laagst (21 december, kortste dag) staat en de dagen dat de zon hier 
tussenin staat. Reclamant heeft niet aannemelijk gemaakt dat door dit plan er sprake is van schaduwwerking voor zijn woning/perceel.

d. Voelt zich niet gehoord als burger. Als de sterlocatie en hoogte worden besproken, kan hier niets meer aan veranderd worden.

Reactie gemeente:
Wij betreuren het dat reclamant zich niet gehoord voelt als burger. Wij hebben getracht de bedenkingen van de omwonenden bij de 
plannen zo goed mogelijk te wegen en te betrekken. Zo was bekend dat er bedenkingen waren over de gevolgen van het plan voor de 
zoninval en schaduwwerking. Juist vanwege deze reden hebben wij een bezonningsstudie uitgevoerd, welke wij voor de ter inzage legging 
van het ontwerpbestemmingsplan al gedeeld hebben met reclamant en welke vervolgens als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan is gevoegd. Uit dit onderzoek volgt dat er geen gevolgen zijn voor reclamant. Daarnaast was er onzekerheid bij 
reclamant over de windhinder die bij hogere gebouwen zou ontstaan. Ook hiervoor hebben we nader onderzoek uit laten voeren en 
toegevoegd aan het bestemmingsplan. Ook uit dit onderzoek volgt dat het plan aanvaardbaar is. Dat we uiteindelijk niet dezelfde mening 
hebben over de te realiseren hoogte van de bebouwing, betekent niet dat we niet geluisterd hebben.

e. Realiseer de parkeergarage geheel ondergronds; betere zuivering door ventilatie en meer groen mogelijk.

Reactie gemeente:
Op basis van voorliggend bestemmingsplan is het mogelijk een half ondergrondse parkeergarage te realiseren. Door een parkeergarage te 
realiseren verbetert de uitstraling van het plan. Zo kunnen de auto's uit het zicht worden onttrokken en kan de ruimte op de half 
verdiepte parkeergarage worden gebruikt voor een groene inrichting. De halfondergrondse parkeergarage is goed geïntegreerd in het plan 
en kan maximaal 1,3 meter hoog worden. Hierdoor kun je over het parkeerdek heen blijven kijken, wat zorgt voor openheid in het plan 
en creëren van doorzichten. Ook een halfondergrondse parkeergarage draagt bij aan een goede uitstraling van het plan. Gelet hierop zien 
wij geen noodzaak voor het uitvoeren in een volledig ondergrondse parkeergarage.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.10.2. Reclamant 3

Kruispunt wordt heel erg druk en onoverzichtelijk met veel extra verkeer van de nieuwe appartementen.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.6.2. en 4.10.5, sub e. In de toekomstige situatie wordt het grootste deel van het 
plangebied ontsloten vanaf de rotonde aan de Bossebaan-Veken. De maatvoering van de rotonde en de inrichting van de omliggende 
gebiedsontsluitingswegen Bossebaan, Heemweg en Burgemeester van Hoofflaan (allen 50 km/uur) zorgen ervoor dat het verkeer op een 
verantwoorde manier afgewikkeld kan worden en niet tot problemen leidt. Ook de huidige verkeerslichten op de T-splitsing Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan-Heemweg en het verderop gelegen (ook met verkeerslichten geregelde) kruispunt Sterrenlaan - Bossebaan 
zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling. Juist door het profiel van de Bossebaan, de rotonde en de verkeerslichten op nabijgelegen 
kruispunten zorgen ervoor dat alles overzichtelijk blijft. De dimensionering van het huidige wegenstelsel kan de verkeersstromen goed 
aan.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.3. Reclamant 9

Ten koste van het dorps aanzien.

Reactie gemeente:
De druk om woningbouw te realiseren en te voorzien in de enorme woningbehoefte is op dit moment heel groot in Veldhoven. Door juist 
te kiezen om verstedelijking op bepaalde locaties binnen Veldhoven toe te staan (aan de Stedelijke As ter plaatse van het 'Accent 
Stedelijke As' en nabij het City Centrum) vermindert dit de druk in omliggende wijken. Ook is in het Ambitiedocument bewust gekozen 
voor het versterken van de identiteit van Veldhoven door de dorpse en stedelijke kant te benadrukken. Voor deze locatie is gekozen om 
de stedelijke kant van Veldhoven te benadrukken.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.10.4. Reclamant 11

De bezonningsstudie geeft geen vergelijking tussen de huidige en de voorgestelde situatie. Hierdoor is niet duidelijk wat dit betekent voor 
lichtinval van reclamant. Ook wordt in de studie geen rekening gehouden met het feit dat deze bomen in de winter zonder blad staan en 
nagenoeg geen schaduw veroorzaken.

Reactie gemeente:
Om de gevolgen van de voorgestelde situatie te zien is het niet noodzakelijk om de huidige situatie qua bezonning in beeld te hebben. De 
bezonningsstudie laat voldoende duidelijk zien wat de gevolgen van het plan voor de bezonning van de reclamanten zijn. Zie ook de 
gemeentelijke reactie in paragraaf 4.4.2.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.5. Reclamant 12

a. Plan is in strijd met de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven. Zo valt het plan in gebieden die zijn aangeduid als 'Planmatige 
uitbreidingen'. De vraag is in hoeverre de ontwikkeling aan de Stedelijke As zich verhoudt tot de voorgestane ontwikkelingen van de 
gebieden die zijn aangeduid als 'Planmatige uitbreidingen'. De ontwikkelingsrichtingen zijn in tegenspraak met elkaar. Omdat de visie dit 
niet duidelijk aangeeft, is deze dubbelzinnig. Ook is de Ruimtelijke Structuurvisie inmiddels 11 jaar en verouderd. Gelet hierop kan het 
niet dienen als onderbouwing voor het onderhavige bestemmingsplan. Er moet eerst een actuele visie worden vastgesteld.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar de gemeentelijke reacties in de paragrafen 4.1.2 en 4.10.1, sub a. Verder is de Ruimtelijke Structuurvisie 
Veldhoven voldoende duidelijk: de Stedelijke As, zoals die is aangeduid op de visiekaart, geeft duidelijk aan waar we het stedelijke 
karakter van Veldhoven willen versterken. Zo loopt de Stedelijke As over de Burgemeester van Hoofflaan, waar het plangebied ook aan is 
gelegen. Deze uitgangspunten passen nog steeds in de ruimtelijke ambities voor Veldhoven. Dit volgt ook uit het recentere 
Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit en de Strategische Keuzen die door de gemeenteraad op 27 oktober 2020 als 
voorbereiding op de Omgevingsvisie zijn vastgesteld. Ook hier wordt ingezet op het versterken van de stedelijke structuur in de zones 
rondom de Burgemeester van Hoofflaan en het City Centrum.

b. Door het vaststellen van de werkwijze omtrent het beoordelen van hoogbouw op 2 juli 2019 door de gemeenteraad geeft de raad elke 
sturing uit handen en geeft het geen kaders voor ruimtelijke ontwikkeling. Opvallend is dat dit besloten is nadat de plannen voor de 
ontwikkeling bekend zijn geworden.
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Reactie gemeente:
De beslissingsbevoegdheid voor het vaststellen van bestemmingsplan is gelegen bij de gemeenteraad. Door het al dan niet vaststellen 
van bestemmingsplannen geeft de gemeenteraad juist sturing aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Veldhoven. De kaders hiervoor 
heeft de gemeenteraad al bepaald in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven en het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit. 
Omdat er onduidelijkheid was over de maximaal toegestane hoogte en de vraag naar voren kwam of het wellicht wenselijk was in beleid 
voor bepaalde gebieden maximale hoogtes te bepalen, is door de gemeenteraad op 2 juli 2019 besloten dat maatwerk de voorkeur heeft 
en per locatie wordt beoordeeld wat aanvaardbaar is.

c. De bouwmogelijkheden worden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan ongekend vergroot. Deze enorme toename dient 
uitzonderlijk goed gemotiveerd te worden.

Reactie gemeente:
Het klopt dat de bouwmogelijkheden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan vergroot worden. In de toelichting van het 
bestemmingsplan hebben wij de nadere motivering daarvoor gegeven. Daarnaast verwijzen wij naar de gemeentelijke reacties in 4.1.2 en
4.2.2. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de motivering op een aantal punten, zoals de belangenafweging, in de toelichting van het 
bestemmingsplan aangevuld.

d. Onduidelijk is hoe de bezonningsstudie tot stand is gekomen. Het is gebruikelijk om de normen van TNO te hanteren. Elke 
verantwoording van de bezonningsstudie ontbreekt. Conclusie op basis van de studie dat dit aanvaardbaar is, is onjuist. Gevolg van de 
nieuwbouw is dat de woningen van de reclamanten vanaf 19.00 uur (en in het voor- en najaar zelfs vanaf 17.00 uur) in het geheel (zowel 
aan de achter- als ook voorzijde) geen zon meer hebben.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie 4.4.2.

e. Er wordt volgens de toelichting uitgegaan van CROW-publicatie nummer 381 voor de verkeersgeneratie. Wordt hier echter vanuit 
gegaan dan zijn er niet 833 maar 1058 verkeersbewegingen per etmaal. Voor appartementen van het middensegment geldt een 
gemiddelde van 5,1 verkeersbewegingen per etmaal en voor het dure segment gemiddeld 6,8 verkeersbewegingen.

Reactie gemeente:
Voor de gevolgen van de ontwikkeling op de verkeersintensiteiten, verkeersafwikkeling en doorstroming is gekeken naar het 
verkeersmodel Zuidoost-Brabant (BBMA2018). Hierin zijn de verkeersintensiteiten voor het basisjaar 2015 en het toekomstjaar 2030 
opgenomen. In het toekomstjaar zijn ook de geplande ontwikkelingen in Veldhoven en de regio opgenomen. Door het toekomstjaar te 
vergelijken met het basisjaar kan inzichtelijk worden gemaakt wat dit betekent voor de verkeersintensiteiten en de drukte op de wegen.
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In het verkeersmodel 2030 zijn 125 woningen opgenomen op de huidige locatie van het plangebied. Volgens het bestemmingsplan mogen 
er 170 appartementen worden gerealiseerd, waardoor de verkeerscijfers rondom het plangebied in dit model iets toenemen. Wordt 
uitgegaan van een worst-case scenario, dan moet voor de verkeersgeneratie uit worden gegaan van 45 dure koopappartementen.
Volgens de CROW-kencijfers (publicatie 381) leidt één koopappartement gemiddeld tot 6,8 verkeersbewegingen (sterk stedelijk, schil 
centrum) per gemiddelde weekdag. Omgerekend naar een werkdag betekent dit dat er circa 407 verkeersbewegingen extra op het 
omliggende wegennet bij komen ten opzichte van de verkeersintensiteiten van het verkeersmodel 2030.

De aanname is dat 800Zo van de verkeersgeneratie van deze appartementen via de rotonde Bossebaan ontsluit (326) en 200Zo via de 
Schimmerik (81). Alleen bezoekers en evt. enkele bewoners van het plangebied parkeren/rijden via de Schimmerik. Het zwaartepunt van 
de ontsluiting vindt plaats bij de rotonde met de Bossebaan-Veken-plangebied. Het binnen de gebouwen gelegen parkeerterrein en de 
prive-parkeergarages zijn immers alleen vanuit deze rotonde bereikbaar.

De rotonde Bossebaan-Veken-plangebied krijgt dus (worst-case) ongeveer 326 extra verkeersbewegingen meer te verwerken. Rekening 
houdend met deze extra verkeersbewegingen volgt uit het BBMA dat de verkeersintensiteiten in zowel 2030 (toekomstjaar), als in 2015 
(basisjaar), ongeveer evenveel verkeer te verwerken krijgt. Het kruispunt Bossebaan-Schimmerik krijgt ongeveer 81 verkeersbewegingen 
meer te verwerken dan opgenomen in het verkeersmodel 2030. Ook hiervoor geldt dat dit kruispunt deze toename goed kan verwerken. 
Tot slot is het nabijgelegen kruispunt Heemweg-Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan van belang. Dit kruispunt is voorzien van 
verkeerslichten met aparte opstelstroken voor iedere rijrichting. Niet al het extra verkeer (gegenereerd door de nieuwbouw Bossebaan) 
rijdt via dit kruispunt. De beperkte verkeerstoename kan dit kruispunt ook verwerken.

De verkeersintensiteiten rondom de hierboven genoemde drie kruispunten zijn in het verkeersmodel 2015 over het algemeen gelijk of 
zelfs iets hoger dan in 2030. Dat geldt ook als de 407 verkeersbewegingen in verkeersmodel 2030 erbij geteld worden. In 2015 waren 
geen structurele doorstromingsproblemen op alle drie de kruispunten. Hierdoor is het aannemelijk te stellen dat de verkeersgeneratie van 
het plangebied goed verwerkt kan worden door de omliggende wegenstructuur.

De toelichting van het bestemmingsplan wordt op voornoemde onderbouwing aangepast.

f. Er wordt volgens de toelichting uitgegaan van CROW-publicatie nummer 381 voor het aantal parkeerplaatsen. Dit zijn er echter niet 
231, maar in totaal 267 parkeerplaatsen. Voor het realiseren van 36 extra parkeerplaatsen is geen ruimte aanwezig op de locatie.

Reactie gemeente:
Voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen door de ontwikkeling hanteren wij de CROW verkeersgeneratie-kencijfers (publicatie 
381). Deze ontwikkeling is gelegen in 'sterk stedelijk gebied' in de zone 'schil centrum'. In de toelichting van het bestemmi ngsplan is 
uitgegaan van de realisering van enkel huurappartementen (58 appartementen middeldure/goedkope huur en 112 dure 
huurappartementen). In de reactie van reclamant is uitgegaan van de realisering van 58 middeldure en 112 dure koopappartementen. De 
bedoeling is dat in de woongebouwen 170 huurappartementen worden gerealiseerd. De onderverdeling is als volgt:
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> 90Zo appartementen sociale huur
> 10% appartementen in de lage middenhuur
> 15% in de hoge middenhuur
> 660Zo in de dure huur

Verder is met de initiatiefnemer afgesproken dat de mogelijkheid bestaat om sociale koopappartementen te realiseren in plaats van 
sociale huurappartementen. De afspraken omtrent de te realiseren woningbouwcategorieën zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst 
welke met de initiatiefnemer is gesloten. In dit kader wordt voor de uitvoerbaarheid van het plan uitgegaan van de realisering van 90Zo 
sociale koopappartementen (15 appartementen) en 250Zo middeldure huurappartementen (43 appartementen). Op basis van deze 
uitgangspunten komen we tot het volgende aantal parkeerplaatsen:

Aantal
woningen Type woning Kencijfers

Aantal
parkeerplaatsen

112 huur, etage, duur 1,5 168
43 huur, etage, midden/goedkoop 1,1 47,3
15 koop, etage, goedkoop 1,3 19,5

Subtotaal: 234,8

Totaal Plus extra pp. Schimmerik en Muziekschool: 30,2 265

In de toelichting is uitgegaan van de realisering van 262 parkeerplaatsen. Uit het voornoemde volgt dat dit 3 parkeerplaatsen te weinig is. 
De toelichting wordt hierop aangepast. Er is voldoende ruimte beschikbaar om deze drie extra parkeerplaatsen te realiseren.

In de artikelen 9.3.1, sub c, en 10.3.1, sub c van de regels van het ontwerpbestemmingsplan wordt voor het aantal te realiseren 
parkeerplaatsen verwezen naar het CROW. Omdat in het CROW een bandbreedte is opgenomen, kan dit tot onduidelijkheid leiden van het 
aantal te realiseren parkeerplaatsen. Deze artikelen worden vervangen om te borgen dat voldoende parkeergelegenheid wordt 
gerealiseerd (en in stand gehouden).

Uit het voornoemde volgt dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is en dat geborgd is dat voldoende parkeergelegenheid wordt 
gerealiseerd.
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g. Draagvlak voor de ontwikkeling ontbreekt. Reeds 2 jaar geleden zijn bijeenkomsten georganiseerd, waar veel omwonenden hebben 
aangegeven dat de bebouwing te hoog is en niet passend in de buurt. Enkel is hiervoor een gebrekkige bezonningsstudie voor uitgevoerd. 
Reactie gemeente:
Zie ook onze reactie in paragraaf 4.2.2. Zoals aangegeven zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, gesprekken met individuele 
bewoners gevoerd en onderzoeken uitgevoerd om duidelijkheid te geven over de plannen en de gevolgen voor de omwonenden. Dat er 
mogelijk geen draagvlak is voor de ontwikkeling betreuren wij, maar betekent niet dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening.

h. Voor reclamanten is het verlagen van de woontoren tot een acceptabele hoogte een mogelijke oplossing, waarbij het tevens denkbaar 
is om de woontoren op een andere locatie, bijvoorbeeld ter hoogte van de rotonde te projecteren.

Reactie gemeente:
Voor de hoogte van de toren en de bijbehorende overwegingen, zie paragraaf 4.1.2. Het verplaatsen van de toren naar de locatie van de 
rotonde aan de Bossebaan vinden wij niet wenselijk. In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is het accent aan de Stedelijke As juist op 
de hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan geprojecteerd. Door juist op deze locatie dat accent te realiseren, wordt er een directe 
en duidelijke link Z verbinding met het City Centrum gelegd. Indien de hogere bebouwing verlegd wordt naar de rotonde is de ruimtelijke 
relatie Z verbinding met het centrum er niet meer.

Conclusie
Zie conclusie 4.1.3, 4.2.3. en 4.4.3. Daarnaast is deze zienswijze aanleiding om de onderbouwing van de verkeersgeneratie en het 
benodigd aantal parkeerplaatsen in de toelichting (paragraaf 4.11 van het ontwerpbestemmingsplan) aan te passen. Ook zullen de 
artikelen 9.3.1, sub c en 10.3.1, sub c door het volgende artikel worden vervangen:

Artikel x.1 Bouwregels

1. De gronden zoals aangewezen in de verschillende bestemmingen mogen slechts worden bebouwd onder de voorwaarde dat binnen het 
plangebied voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden.

2. Bij omgevingsvergunning om te bouwen wordt aan de hand van de CROW parkeerkencijfers (publicatie 381) bepaald of sprake is van 
voldoende parkeergelegenheid, met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen wordt berekend op basis van de gemiddelde parkeernorm. 
Indien gedurende de planperiode nieuwe parkeernormen worden vastgesteld door de gemeente, wordt aan de hand van deze nieuwe 
parkeernomen bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

Artikel x.2 Gebruiksregels

Als gebruik in strijd met het bestemmingsplan geldt het (veranderen van het) gebruik van gronden of bouwwerken, indien niet in voldoende mate 
parkeergelegenheid binnen het plangebied wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden, een en ander volgens de CROW parkeerkencijfers
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(publicatie 381), met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen wordt berekend op basis van de gemiddelde parkeernorm. Indien gedurende 
de planperiode nieuwe parkeernormen worden vastgesteld door de gemeente, wordt aan de hand van deze nieuwe parkeernomen bepaald of er 
sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

Artikel x.3 Binnenplanse afwijkbevoegdheid

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen x.1 en x.2 indien:
a. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;
b. op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien;
c. is aangetoond dat door het nemen van mobiliteitsmaatregelen lagere parkeernormen dan de gemiddelde parkeernormen als opgenomen 

in de CROW parkeerkencijfers (publicatie 381) kan worden gehanteerd.

Veldhoven

4.10.6. Reclamant 13

13a.
a. De zichtlijnenstudie van 14 december 2018 is geen onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien klopt de zichtlijnenstudie 
niet, aangezien er in werkelijkheid geen 4 rijen bomen staan tussen gebouw D en de Begijnstraat. Verder zijn de rijbomen geen optisch 
vlak, zeker niet in de winter. Ook had voor gebouw D de drone in de breedte en in de lengte over meerdere posities op 38 meter hoogte 
opnamen moeten maken. Nu is dit geen maat voor de inbreuk van de privacy voor omwonenden.

Reactie gemeente:
De zichtlijnenstudie is in eerste instantie opgesteld ten behoeve van een informatie-bijeenkomst om een beeld te geven aan de 
omwonenden wat de zichtlijnen zijn in de toekomstige situatie. Het klopt dat deze geen onderdeel uitmaakt van het 
ontwerpbestemmingsplan. Omdat onze belangenafweging mede op deze studie is gebaseerd, wordt de zichtlijnenstudie alsnog bij het 
bestemmingsplan gevoegd. In werkelijkheid staan er inderdaad niet 4 rijen bomen tussen gebouw D en de Begijnstraat. De studie is 
hierop aangepast. Verder zijn wij van mening dat de bomen aan de zijden van de Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan veel 
inkijk op de percelen Z woningen Z tuinen wegneemt. Dat dit in de wintermaanden minder is, is juist. Echter zorgen de bomen dan ook 
voor enige beschutting. Verder geven de foto's van de drone enig beeld op het zicht vanuit gebouw D. De foto's van de drone v ormen 
verder ook geen ’maat', maar geven een beeld. Deze beelden in combinatie met de afstanden, maken dat wij van mening zijn dat de 
inbreuk op de privacy niet onevenredig is.

b. Het aantal appartementen kan gereduceerd worden door ook andere inbreidingslocaties bij het centrum en de Stedelijke As te 
betrekken. Niet alles hoeft op deze plek opgelost te worden.

Reactie gemeente:
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De locatie van de Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan is zeker niet de enige inbreidingslocatie waar de gemeente mee aan de slag is 
gegaan om een bijdrage te leveren aan de invulling van de woningbouwbehoefte. Het is dus ook niet zo dat de gemeente alles op deze 
plek op wil lossen. Dat is ook niet mogelijk, gelet op de grote opgave die er voor Veldhoven ligt. Deze locatie levert slechts een bijdrage 
aan de grotere opgave. Er worden diverse projecten voor woningbouwontwikkeling voorbereid binnen de gemeente Veldhoven.

c. Verzoek om geen bovengrondse parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de woongebouwen en de werknemers van de 
bezoekers van de muziekschool te realiseren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor openbaar groen en gezamenlijke ruimtes. Ook het SGE 
is van mening dat er nog veel te veel bovengrondse parkeerplaatsen zijn.

Reactie gemeente:
Het plan voorziet in de realisering van 170 appartementen. In totaal zal het plan moeten voorzien in de realisering van 265 
parkeerplaatsen om te kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte (zie ook reactie gemeente 4.10.5, sub f). Van deze 265 parkeerplaatsen 
worden er 170 in de parkeergarage gerealiseerd, waarvan dus nog 95 parkeerplaatsen bovengronds gerealiseerd moeten worden. Om het 
zicht op deze parkeerplaatsen zoveel mogelijk weg te nemen worden deze zo groen mogelijk ingepast. Gelet hierop zien wij geen 
noodzaak om alle parkeervoorzieningen geheel ondergronds te realiseren.

d. Verzoek om een geluidswerend ontwerp en afwerking voor de bewoners alsmede de omwonenden.

Reactie gemeente:
Uit het geluidsbelastingsonderzoek voor de omwonenden volgt dat er geen sprake is van een veel grotere of onaanvaardbare 
geluidsbelasting als gevolg van de realisering van de woongebouwen. Wij zien dan ook geen reden om hier nadere eisen aan te stellen.

e. Ambitie om parkeerbehoefte te beperken wordt gesteund, maar dit levert ook risico's op. Als de fundering er ligt, kunnen geen extra 
parkeerplaatsen meer gemaakt worden.

Reactie gemeente:
Alvorens minder parkeerplaatsen gerealiseerd worden, dient duidelijk aangetoond te worden wat de te nemen maatregelen zijn zodat het 
verminderen van het aantal parkeerplaatsen verantwoord plaatsvindt. Zolang dit er niet ligt, zal er ook geen medewerking worden 
verleend aan het realiseren van minder parkeerplaatsen. Gelet op de voorwaardelijke verplichting in de regels van het bestemmingsplan 
om te voorzien in voldoende parkeerplaatsen, worden risico's op parkeeroverlast zoveel mogelijk uitgesloten.

f. Het huidige aantal parkeerplaatsen voor de muziekschool is 23 in plaats van de gestelde 19 in het plan.

Reactie gemeente:
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Er liggen nu 23 parkeerplaatsen bij de Muziekschool. Er is een inschatting gemaakt van de parkeerbehoefte van de Muziekschool en deze 
is bepaald op 19 parkeerplaatsen. De 23 parkeerplaatsen waren niet alleen bedoeld voor de Muziekschool, maar werden ook gebruikt door 
bezoekers/medewerkers van de destijds aanliggende bedrijven, met name het postsorteerbedrijf.

g. De CROW-norm verklaart niet het aantal gemeten geparkeerde auto's op het parkeerterrein van het voormalige Rabobankgebouw en 
houdt ook geen rekening met de bezoekers van het City Centrum.

Reactie gemeente:
Het klopt dat volgens de CROW-normen de huidige geparkeerde auto's op het parkeerterrein van de voormalige Rabobank locatie niet 
worden meegenomen. In het plan gaan we enkel uit van de parkeerbehoefte die benodigd is voor de nieuwe ontwikkeling. De huidige 
parkeermogelijkheden in het plangebied c.q. de huidige geparkeerde auto's hoeven niet in het plan meegerekend te worden.

h. Door het realiseren van een half ondergrondse parkeergarage leidt dit tot extra inbreuk op de privacy en zijn er zorgen over fijnstof. 
Daarnaast kunnen voetgangers vanuit de verhoogde vlindertuin bovenop de parkeergarages nog steeds direct in de toekomstige 
appartementen kijken. Voorkeur dus voor geheel ondergrondse parkeergarages.

Reactie gemeente:
Zie reacties 4.5.2 en 4.10.1, sub e. De zorgen over fijnstof worden niet onderbouwd. Het plan draagt 'niet in betekende mate' bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

i. Formaliseer de parkeerregulering en verruim in het vergunninggebied de Lange Mees en de Begijnstraat de verbodstijden tot later op de 
avond en inclusief zon- en feestdagen.

Reactie gemeente:
Het plan borgt de realisering van het benodigd aantal parkeerplaatsen. Wij gaan er vanuit dat hiermee parkeeroverlast door deze 
ontwikkeling wordt voorkomen. Vooralsnog zien wij dan ook geen redenen om nadere maatregelen te treffen. Wel zullen wij een blauwe 
zone invoeren na afronding van het project (zie ook reactie 4.6.2). De hiervoor te nemen besluiten staan verder los van het 
bestemmingsplan.

j. Maak een financiële overeenkomst met de intiatiefnemer mocht blijken dat er na de bouw onvoldoende parkeerplaatsen zijn 
gerealiseerd.

Reactie gemeente:
Zoals aangegeven voorziet (en borgt) het plan in de realisering van voldoende parkeerplaatsen. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het 
sluiten van een financiële overeenkomst met de initiatiefnemer.
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k. Bepaal het huidige fijnstofniveau en onderzoek hoe dit kan worden verbeterd. Leg vast dat dit project dit niveau niet mag 
verslechteren.

Reactie gemeente:
Zoals ook in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven publiceert het RIVM elk jaar de zogenaamde grootschalige 
concentratie- en depositiekaarten. Hieruit volgt dat de concentratie PMio en NO2 minder dan 35,5 microgram/m3 bedraagt op de 
Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan. Hiermee wordt voldaan aan de norm van 40 microgram/m3. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit 
zijn er dus geen aanleidingen om te onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. Ook zien wij geen aanleiding om dit verder te monitoren 
en vast te leggen dat dit niet mag verslechteren.

l. Voorstel om het onderzoek tot verkeersluwte te stimuleren en het gebruik van onder andere de fiets en het openbaar vervoer. Hopelijk 
wordt het verzoek van omwonenden voor een Autoluwe Stedelijke As serieus opgepakt, inclusief het benodigde onderzoek.

Reactie gemeente:
Dit voorstel staat los van voorliggend bestemmingsplan.

m. Er is sprake van verstrengeling van belangen en gebrekkige communicatie. Zo werden op informatiesessies omwonenden en 
geïnteresseerden tegelijk uitgenodigd, is van de besprekingen niet of nauwelijks notulen gemaakt, is informatie selectief gedeeld, is er 
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van het projectteam. Communicatie met initiatiefnemer loopt niet goed; er is bijvoorbeeld 
nog steeds geen beeld gegeven hoe de half verdiepte parkeergarages er van buitenaf uit gaan zien.

Reactie gemeente:
Dat er sprake is van verstrengeling van belangen of onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van het projectteam wordt niet 
begrepen. Zo zijn de plannen getoetst aan het gemeentelijk beleid, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn alle belangen gewogen. 
Deze zijn aanleiding om in te stemmen met de planontwikkeling. Hierbij is geen sprake geweest van belangenverstrengeling. Ook is 
informatie niet selectief gedeeld, maar hebben wij openlijk alle beschikbare informatie met geïnteresseerden gedeeld. Dat de beschikbaar 
gestelde informatie niet altijd overeenkomt met de mening van reclamant, staat hier los van. Verder verwijzen wij naar onze reactie in 
paragraaf 4.7.2.

n. Er is niet gekeken naar de bebouwingsgraad van de locatie of de woningdichtheid in de woonomgeving.

Reactie gemeente:
De stelling dat niet is gekeken naar de bebouwingsgraad of de woningdichtheid in de woonomgeving is niet juist. Bij het bepalen van de 
hoogte van de bebouwing is juist ook gekeken naar de omliggende bebouwing. Zo is de bebouwing aan de zijde van de Schimmerik lager
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en is juist de hoogte gezocht op de hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan, tegenover de appartementen aan de Bree, richting het 
centrum en omringd door wegen met een ruim profiel.

o. In de Ruimtelijke Structuurvisie is bepaald dat incidenteel iets hogere bebouwing is toegestaan.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie 4.10.1, sub a.

p. In het coalitieprogramma van VSA, GBV en D66 stond dat hoogbouw in het aangrenzende gebied direct rond het centrum maximaal 7 
bouwlagen hoog mag zijn.

Reactie gemeente:
Het door reclamant genoemde coalitieprogramma is niet meer actueel. Het is ook niet in beleid vastgelegd. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad op 2 juli 2019 expliciet bepaald per locatie maatwerk te willen leveren met betrekking tot de maximaal toegestane hoogte.

q. Het dorpse karakter van Veldhoven moet behouden blijven.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie 4.10.3.

13b.
r. Communicatie met initiatiefnemer loopt niet goed; er is bijvoorbeeld nog steeds geen beeld gegeven hoe de half verdiepte 
parkeergarages er van buitenaf uit gaan zien.

Reactie gemeente:
Dat de communicatie met initiatiefnemer niet goed verloopt betreuren wij, maar staat verder los van voorliggend bestemmingsplan. Door 
de initiatiefnemer is getracht de omwonenden zo goed mogelijk te informeren via bijeenkomsten, maar ook via individuele overleggen. 
Dat nog niet overal duidelijkheid over gegeven kan worden begrijpen wij, omdat een aantal zaken nog uitgewerkt moeten worden en hier 
nog geen duidelijkheid over is. Wij hopen dat de communicatie met de initiatiefnemer in de volgende fasen goed gaat verlopen.

s. Er zijn zorgen over de betrouwbaarheid waar het advies van het SGE op gebaseerd is. Op basis waarvan concluderen zij dat er een 
zorgvuldige omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden? De grootste zorgen van omwonenden zijn heel beperkt benoemd en mbt privacy 
niet geadresseerd.
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Reactie gemeente:
Het coördinatieteam van het SGE toetst of het plan voldoet aan de Brainport Principes. Deze Brainport Principes zijn ook toegelicht in de 
toelichting van het bestemmingsplan. Het coördinatieteam heeft aan de hand van een presentatie van het plan en een nadere memo 
geconcludeerd dat het plan aan de principes voldoet. Zoals uit de bijlage van de zienswijze van reclamant volgt, heeft hij kennis genomen 
van de memo die door de gemeente is toegezonden aan het coördinatieteam met de onderbouwing van de principes. Hierin is onder 
andere een beschrijving gegeven over de bijeenkomsten en de gesprekken die gevoerd zijn. Het klopt dat hier niet specifiek is ingegaan 
op de verschillende bedenkingen van omwonenden over het plan, maar dit betekent niet dat er geen zorgvuldige omgevingsdialoog heeft 
plaatsgevonden.

13c.
t. Met de realisering van de toren wordt geen rekening gehouden met de schaal van de omgeving en het gestelde in de adviesnota over 
het Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie onder n. Ook wordt voldaan aan het gestelde in de adviesnota van de raad inzake het "Vaststellen werkwijze 
beoordelen verzoeken hoogbouw" waar reclamant naar verwijst. Zo volgt ook uit de reacties in paragraaf 4.1.2. en 4.2.2 dat de 
ontwikkeling bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de stedenbouwkundige structuur ter plaatse, dat voor het plan 
diverse duurzaamheidsambities zijn geformuleerd, dat het plan een belangrijke bijdrage levert aan de woningbouwproductie en 
woningbouwbehoefte, dat het plan een nieuw bijzonder woonmilieu aan Veldhoven toevoegd met diverse voorzieningen op loopafstand, 
dat het plan past binnen de verstedelijkte omgeving van het City Centrum en dat er geen sprake is van een onaanvaardbare aantasting 
van het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

u. Er heeft geen zorgvuldige omgevingsdialoog plaatsgevonden. Zo maakt de zichtlijnenstudie geen onderdeel uit van het 
ontwerpbestemmingpslan, dateert de zonnestudie van 16 april 2020 (zijnde na de vooraankondiging van 30 december 2019) en waren 
naast omwonenden ook geïnteresseerden uitgenodigd.

Reactie gemeente:
Zie reactie sub a en de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.7.2. Zoals hieruit volgt zijn er diverse momenten geweest waarop met de 
omgeving is gesproken over de plannen. Dat over een aantal zaken de meningen van reclamant anders was, wil nog niet zeggen dat er 
sprake is van een onzorgvuldige omgevingsdialoog. Het blijkt lastig om bij een dergelijke binnenstedelijke herontwikkeling iedereen op 
alle onderdelen tevreden te stellen. Het voorbeeld van reclamant dat de bezonningsstudie een latere datum heeft, komt juist door de 
gevoerde overleggen met reclamanten. Op verzoek van omwonenden is een nieuwe bezonningsstudie uitgevoerd. Deze bezonningsstudie 
is ook voorafgaand aan de ter inzage ligging naar reclamanten toegezonden. Hier is door betrokkenen vervolgens niet op gereageerd. De 
bijeenkomst in 2018 was voor zowel bewoners als geïnteresseerden georganiseerd. Mede naar aanleiding van gesprekken tijdens deze 
informatie-avond hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden waar individueel met omwonenden is gesproken.
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v. Van hoogbouw mag meer verwacht worden, op veel punten scoort het plan maar een voldoende volgens het coördinatieteam. Dit geldt 
voor bijvoorbeeld de invloed voor bewoners en het vraaggericht ontwikkelen. Ook is het coördinatieteam van mening dat er teveel 
parkeren is in de openbare ruimte om de groene uitstraling te kunnen waarborgen.

Reactie gemeente:
Het coördinatieteam heeft geoordeeld dat het plan op enkele punten voldoende scoort en op andere punten ruim voldoende of goed. 
Zoals uit het gestelde in paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 volgt levert de realisering van het plan een belangrijke bijdrage aan de algemene 
belangen en is de ontwikkeling een waardevolle toevoeging.

w. Het is niet duidelijk waarom hoogbouw voor de locatie geschikt is bevonden, welke afweging heeft plaatsgevonden en op welke wijze 
aan het gemeentelijk beleid wordt voldaan.

Reactie gemeente:
Zie reacties paragrafen 4.1.2. en 4.2.2. De verantwoording dat wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid staat vermeld in paragraaf 3.4 
van de toelichting van het onwerpbestemmingsplan.

x. De noodzaak voor 170 appartementen is niet duidelijk gemaakt.

Reactie gemeente:
Zie de reactie paragraaf 4.1.2. en bijlage 2 (Ladderonderbouwing) van het ontwerpbestemmingsplan.

y. Wat heeft de initiatiefnemer uiteindelijk gedaan met het advies van het SGE? Zo concludeert het coördinatieteam dat er (te) veel 
parkeren is gepland in de openbare ruimte om de groene uitstraling te kunnen waarborgen. De reactie dat een blauwe zone wordt 
gerealiseerd, zorgt niet voor het waarborgen van de gewenste groene uitstraling. Er zijn te weinig ondergrondse parkeerplaatsen en/of 
teveel appartementen voor deze locatie.

Reactie gemeente:
Voor het borgen van de groene uitstraling wordt een voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen om zo te borgen dat een 300Zo 
aan groen wordt gerealiseerd. Zie ook onze reactie in paragraaf 4.3.2.

z. Is een voldoende van het SGE wel een voldoende voor de gemeente Veldhoven?

Reactie gemeente:
Zie reactie sub v.
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aa. De gemeente Veldhoven heeft een twijfelachtige invulling van haar rol bij dit bestemmingsplan. Ontwerpbestemmingsplan is niet 
objectief en de toonzetting maakt de gemeente belangenbehartiger van de ontwikkelaar. In het gehele ontwerpbestemmingsplan is niet 
verwezen naar het besluit van de raad inzake het 'Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw' van 2 juli 2019.

Reactie gemeente:
De rol van de gemeente is duidelijk: wij toetsen plannen aan het beleid, kijken objectief naar alle belangen die spelen en maken een 
belangenafweging. Op basis hiervan hebben wij geoordeeld dat de ontwikkeling bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
en de stedenbouwkundige structuur ter plaatse, dat het plan een belangrijke bijdrage levert aan de woningbouwproductie en 
woningbouwbehoefte, dat het plan een nieuw bijzonder woonmilieu aan Veldhoven toevoegt met diverse voorzieningen op loopafstand, 
dat het plan past binnen de verstedelijkte omgeving van het City Centrum en dat er geen sprake is van een onaanvaardbare aantasting 
van het woon- en leefklimaat van de omwonenden. Op basis van de objectieve beoordelingen en onderzoeken is een bestemmingsplan in 
procedure gebracht. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is geen nadere onderbouwing opgenomen dat voldaan wordt aan 
het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2019 inzake 'Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken woningbouw'. Deze onderbouwing 
zal worden opgenomen.

ab. Waarom ligt het ontwerpbesluit wet geluidhinder niet digitaal ter inzage?

Reactie gemeente:
Nog niet alle overheids(ontwerp)besluiten hoeven verplicht digitaal gepubliceerd te worden. Indien hierom was verzocht, hadden wij de 
stukken per mail beschikbaar kunnen stellen.

ac. Past de overeenkomst wel binnen de ruimtelijke structuurvisie?

Reactie gemeente:
Onduidelijk is welke overeenkomst reclamant bedoeld. Zoals al aangegeven in paragraaf 4.10.1, sub a is er geen strijd met de Ruimtelijke 
Structuurvisie.

ad. Staat er een boeteclausule in de anterieure overeenkomst?

Reactie gemeente:
Of een boeteclausule in de overeenkomst staat is niet relevant voor het voorliggende bestemmingsplan.

ae. Wat was de onderhandelingsruimte voor de gemeente tov de ontwikkelaar?

Reactie gemeente:
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Er was geen sprake van onderhandelingsruimte. De plannen van initiatiefnemer zijn getoetst en vormgegeven aan/op basis van het 
gemeentelijk beleid.

af. Is het niet vreemd dat de ingediende zienswijzen worden verwerkt door hetzelfde projectteam als die het ontwerpbestemmingsplan 
heeft opgesteld?

Reactie gemeente:
Het projectteam adviseert het college en de raad. Het is aan het college Z de gemeenteraad om dit advies te beoordelen en al dan niet 
conform te besluiten.

ag. Loopt de gemeente met Bossebaan Veldhoven BV meer risico?

Reactie gemeente:
Omdat alle kosten die de gemeente maakt worden verhaald, loopt de gemeente geen risico.

Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijze wordt een zichtlijnenstudie als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en wordt in de toelichting van 
het bestemmingsplan een nadere verantwoording opgenomen dat voldaan wordt aan het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2019 
inzake 'Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken woningbouw'.

4.10.7. Reclamant 14

a. Op welke wijze heeft de gemeente inhoud gegeven aan de participatie, resp. ideeën of inspraak bij de ontwikkeling? Wie waren 
uitgenodigd? Zijn er verslagen gemaakt, etc.

Reactie gemeente:
De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de initatiefnemer die, na overleg met de gemeente, de omwonenden heeft uitgenodigd. Het 
klopt dat hiervoor ook geïnteresseerden waren uitgenodigd. Bij deze bijeenkomsten was ook de gemeente aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Vervolgens heeft de ontwikkelaar nog zogenoemde keukentafelgesprekken gevoerd, waar verslagen van zijn gemaakt en 
toegezonden naar de betrokkenen. Naar aanleiding van de plannen en de opmerkingen van onder andere omwonenden zijn deze 
besproken en hebben wij adviezen besproken over bijvoorbeeld het opstellen van een duurzaamheidsvisie, de ontsluiting vanaf de 
Bossebaan, het realiseren van voldoende parkeerplaatsen, het uitvoeren van een bezonningsstudie, het uitvoeren van een onderzoek naar 
mogelijke windhinder, etc.
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b. Niet inzichtelijk is gemaakt wat het beeld is van de toren en hoe zich dit verhoudt tot de omgeving. Onduidelijk is wat de invloed van 
de hoogte is op de omgeving. Enkel is op blz. 36 van het richtdocument een vertekend beeld van de toren opgenomen.

Reactie gemeente:
In het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele impressiebeelden opgenomen. Het bestemmingsplan is het juridisch kader waarin de 
bebouwings- en gebruiksregels voor de ontwikkeling zijn opgenomen en waarin de uitgevoerde onderzoeken zijn opgenomen ter 
onderbouwing van de ontwikkeling. Impressiebeelden hoeven niet in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Deze zijn wel tijdens 
tijdens informatie-bijeenkomsten getoond. Ook is toen een maquette getoond wat een beeld geeft van de toekomstige siutatie.

c. Er is geen reden om af te wijken van de structuurnota2009. Waar is het besluit om hiervan af te wijken?

Reactie gemeente:
Van de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven wordt niet afgeweken, zie ook paragraaf 4.10.1, sub a.

d. De gemeente is verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn inwoners. Bij inbreidingsprojecten als deze komt deze 
verantwoordelijkheid met name naar voren. De gemeente moet aangeven hoe en op welke wijze ze de verantwoordelijkheid bij dit project 
gestalte heeft gegeven; niet verwijzen naar algemene processen en structuren, afwegingen bespreken en uitkomsten mededelen.

Reactie gemeente:
De afwegingen die de gemeente heeft gemaakt zijn verwoord in het bestemmingsplan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan, de 
belangenafweging die heeft plaatsgevonden en de beoordeling van de zienswijzen neemt de gemeenteraad deze verantwoordelijkheid.

e. In het stuk van 18 maart 2020 van het coördinatieteam van het SGE staan diverse aannames, veronderstellingen, maar niet staat 
vermeld hoe deze worden geborgd.

Reactie gemeente:
Het advies van het coördinatieteam Wonen geeft aan dat de gemeente een voldoende of meer scoort op de gestelde Brainport Principes. 
Hierbij geeft het SGE adviezen waar door het projectteam een reactie op is gegeven. In deze reacties worden de acties aangegeven die de 
gemeente of de initiatiefnemer naar aanleiding van het advies zal nemen. Deze acties zijn niet allemaal ruimtelijk relevant en kunnen dan 
ook niet in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Wel zal mede naar aanleiding van het advies van het SGE en de zienswijzen een 
voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan voor het percentage te realiseren groen worden opgenomen. De overige acties 
hoeven naar onze mening ook niet op een andere manier juridsch vastgelegd te worden. Hier is geen aanleiding voor.

f. Het concept-advies toetst Brainport principes van het coördinatieteam Wonen. Deze was niet bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd. 

Reactie gemeente:
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Het concept-advies van het coördinatieteam Wonen was inderdaad niet bij het ontwerpbestemingsplan gevoegd, enkel de instemming.
Het advies zal alsnog bij het bestemmingsplan worden gevoegd.

g. De relatie die in het advies wordt gelegd tussen het autobezit, parkeren en openbaar vervoer klopt niet. Toekomstige bewoners hebben 
toch een eigen auto.

Reactie gemeente:
Het coördinatieteam is van mening dat er te veel parkeren is gepland wat niet nodig is, gelet op de nabijheid van voorzieningen en 
openbaar vervoer. Ondanks deze constatering van het coördinatieteam hebben wij dit niet verder doorberekend in de verkeersgeneratie 
en het benodigd aantal parkeerplaatsen.

h. In het advies wordt aangegeven dat er een blauwe zone wordt gemaakt voor het parkeren. Welk gebied is dit? Hoe gaat dit 
functioneren?

Reactie gemeente:
Zie reactie paragraaf 4.6.2.

i. In het advies worden aspecten als 'goed' beoordeeld, terwijl er nog geen definitief plan is.

Reactie gemeente:
Het plan is inderdaad nog niet definitief. Echter, het coördinatieteam wil graag in een vroeg stadium 
project om zo uiteindelijk een beter plan te krijgen.

j. In het advies wordt aangegeven dat de blauwe zone waarschijnlijk bijdraagt aan het niet parkeren 
ruimte. Wat als dit anders uitpakt?

Reactie gemeente:
De parkeersituatie in en rondom het CityCentrum zullen wij na oplevering van de appartementen aan de Bossebaan monitoren. Mocht uit 
deze monitoring blijken dat er sprake is van parkeeroverlast, dan bekijken wij hoe deze op te lossen is. De verwachting is overigens dat, 
door te voldoen aan de parkeernormen, er geen sprake is van parkeeroverlast.

k. Hoe wordt geborgd dat er ook echt inspraak plaatsvindt? Ontwikkelaar geeft aan dat hierover tijdig overleg wordt gepleegd met 
toekomstige beleggers, maar dat geeft geen zekerheid.

Reactie gemeente:
Zie reactie sub e.

meedenken over de invulling van het 

van de bewoners in de openbare
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l. Onder het kopje vraaggericht werken staat dat het plan nog verbeterd kan worden. Wat gebeurt er met deze opmerking? Hoe wordt dit 
verbeterd?

Reactie gemeente:
Op het advies van het coördinatiteam Wonen met betrekking tot het onderdeel 'vraaggericht werken' is een reactie gegeven door het 
projectteam. Hierin is niet aangegeven dat deze opmerking leidt tot aanpassing van de plannen.

m. De 'wauw'-factor is onduidelijk, wat is de definitie hiervan?

Reactie gemeente:
Wat de 'wauw'-factor inhoudt staat beschreven in de 'concretisering van de Brainport principes' van het SGE (vastgesteld 5 maart 2020). 
Hierin staat onder andere vermeld dat de 'wauw'-factor betekent dat (soms) 'meer dan een gemiddelde' kwaliteit wordt verlangd, of een 
verbijzondering op een markante plek.

n. Er zijn geen garanties dat het groen wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

Reactie gemeente:
Voor het groen zal een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen dat 300Zo groen wordt ingericht en in stand wordt gehouden. Zie 
ook de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.3.2.

o. Er wordt aangegeven dat fietsenbergingen worden gerealiseerd, maar wie controleert dit en hoe wordt dit geborgd?

Reactie gemeente:
In het Bouwbesluit worden eisen aan bergingen en buitenruimtes bij woonfuncties gesteld. Deze bergingen zijn onder andere bedoeld 
voor het stallen van fietsen. Wij zien geen redenen om aanvullende regels in het bestemmingsplan op te nemen.

p. In paragraaf 2.2 van het Akoestisch onderzoek staat vermeld dat de verkeersgegevens afkomstig zijn van het verkeersmodel 2030 
waardoor geen groeipercentage is gehanteerd in het onderzoek. Waarom is er geen groeipercentage opgenomen? De groei moet toch ook 
in onderzoeken mee worden genomen?

Reactie gemeente:
De verkeersgegevens komen uit een verkeersmodel, waarin de verkeersgegevens zijn geprognotiseerd voor 2030. Dit is niet gedaan door 
verkeerstellingen te doen en vervolgens met een groeipercentage het maatgevende jaar 2030 te berekenen, maar een verkeersmodel
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wordt gegenereerd door een rekenmodel waarin verkeerstellingen en de voorzienbare toekomstige ontwikkelingen (onder andere 
arbeidsplaatsen, inwoners, grote verkeersplannen in de regio) worden verwerkt. Op deze manier is de eventuele groei van het verkeer 
meegenomen. Dat is een nauwkeurigere prognose van de toekomst dan uitgaan van telgegevens uit een bepaald jaar en daarmee met 
een groeipercentage de toekomstige verkeersintensiteiten bepalen.

q. In het richtdocument duurzaamheid is sprake van een eenzijdige benadering van de ontwikkeling. Het zijn verkooppraatjes, waarbij 
onvoldoende naar de belangen van de omwonenden is gekeken.

Reactie gemeente:
In het richtdocument duurzaamheid staan de ambities op het gebied van duurzaamheid benoemd. Wij zien geen aanleiding om deze naar 
aanleiding van de zienswijze aan te passen.

r. Op blz. 46 staat aangegeven dat de gemeente de GPR niet gebruikt. Wordt hier dan geen invulling aan gegeven?

Reactie gemeente:
Jawel, de gemeente hanteert GPR (Gemeentelijke Praktijkrichtlijn)-scores en streeft naar een gemiddeld GPR-gebouw rapportcijfer van 
7,5. Het plan behaalt deze score.

s. Waar komen de 13 verdiepingen vandaan? In de Structuurvisie wordt deze niet aangegeven. Het eerdere ambitieniveau van 7 lagen is 
nog steeds van toepassing

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reacties in paragraaf 4.1.2. en 4.10.6, sub p.

Conclusie
Naar aanleiding van deze onderdelen van de zienswijze wordt:

- het concept-advies van het coördinatieteam Wonen (van 18 maart 2020) als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan 
gevoegd;

- een voorwaardelijke verplichting opgenomen, zoals gesteld in paragraaf 4.3.3.

4.10.8. Reclamant 15

15a en 15b.
a. Bij moderne woongebouwen horen geen bovengrondse parkeerplaatsen.
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Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub c.

b. Het plan is in strijd met de Structuurvisie.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.1.2 en 4.10.1, a.

c. Voelen zich niet gehoord door het projectteam. Vele inhoudelijke vragen zijn bewust of onbewust niet beantwoord.

Reactie gemeente:
Wij betreuren het dat reclamant zich niet gehoord voelt. Wij hebben getracht de bedenkingen van de omwonenden bij de plannen zo goed 
mogelijk te wegen en te betrekken. Zo was bekend dat er bedenkingen waren over de gevolgen van het plan voor de zoninval en 
schaduwwerking, waar wij nader onderzoek naar hebben gedaan. Ook hebben wij vele vragen van reclamant beantwoord en diverse 
gesprekken met reclamant gevoerd. Dat wij niet op alle vragen antwoord konden geven, omdat deze bijvoorbeeld op de uitvoering waren 
gericht, betekent niet dat wij bewust geen antwoord op de vragen wilden geven. Dat we uiteindelijk over een aantal aspecten niet 
dezelfde mening zijn toegedaan, staat hier los van.

d. Zichtlijnenstudie is geen onderdeel geweest van het ontwerpbestemmingsplan.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub a.

e. Spelregels met betrekking tot de maximale bouwhoogte zijn gedurende het spel veranderd.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.1, sub b.

f. Er zijn beschamende tactieken gebruikt, waar een klacht tegen is ingediend.

Reactie gemeente:
De gemeente herkent zich niet in het toepassen van beschamende tactieken en heeft juist getracht open en eerlijk de omwonenden te 
informeren. Dat we het niet altijd eens zijn over bepaalde zaken is een ander verhaal. De ingediende klacht tegen de gemeente is 
inmiddels afgehandeld.
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g. Vier alternatieve invullingen zijn aangedragen met het verzoek deze ook in de afweging mee te nemen. De alternatieven zijn:
1. 12,5 hoog, waarbij gebouw A en D worden gewisseld. Voordelen zijn dat hierdoor een hoge toren erbij komt in Veldhoven met 
een beter uitzicht op de Repel en zijn er minder omwonenden die overlast hebben van de toren. Wel is het nadeel dat er dan nog 
steeds veel overlast is voor veel omwonenden.
2. Tot 7 hoog (A en D = 7, B en C = 4); hierbij wordt A verhoogd en het onderste deel van D. Tevens is er 1 grotere geheel 
ondergrondse parkeergarage en geen tot een heel beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen. De woonoppervlakte is hierbij 
2Z minder ten opzichte van het huidige plan. Voordelen zijn dat de leefbaarheid voor de nieuwe bewoners en omwonenden 
verbeterd, er meer ruimte is voor openbaar groen, minder overlast is voor alle omwonenden. Het nadeel is dat dit leidt tot 
mogelijk iets duurdere appartementen.
3. A en D = 6, B en C = 3; woonoppervlakte 80Z van huidige plan; zonder bovengrondse parkeerplaatsen (210 geheel 
ondergronds). Voordeel hiervan is een betere leefbaarheid voor de nieuwe bewoners en omwonenden, meer ruimte voor openbaar 
groen en minder overlast voor alle omwonenden. Nadeel is minder appartementen.
4. A en D = 5,5, B en C = 2,5; woonoppervlakte 600Zo van huidige plan; zonder bovengrondse parkeerplaatsen (2 half verdiepte 
parkeergarages met 170 parkeerplaatsen). Voordeel is betere leefbaarheid, meer ruimte voor openbaar groen en minder overlast 
voor omwonenden. Nadeel is minder appartementen.

Reactie gemeente:
Het kiezen van de hoogte op de hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan is bewust gekozen omdat deze locatie direct grenst aan de 
zuidentree van het City Centrum. Door het hoogte-accent te wisselen met gebouw A is er geen goede verbinding meer met de zuidentree 
van het City Centrum. Het hoogte-accent dient het City Centrum juist te benadrukken. De hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan is 
hiervoor de meest geschikte locatie. Een verbinding met het City Centrum gebeurt onvoldoende als het hoogte-accent bij gebouw A wordt 
gerealiseerd. Alternatief 1 heeft dan ook niet de voorkeur.
Alternatief 2 ziet op een meer gelijkmatige verdeling van de hoogten over de verschillende appartementengebouwen. Deze verdeling 
geeft niet meer het gewenste oriëntatiepunt naar het City Centrum.
Hetzelfde geldt voor alternatieven 3 en 4. Bovendien leiden alternatieven 3 en 4 tot een forse vermindering van het aantal 
appartementen. Gelet op de woningbehoefte hebben ook deze alternatieven niet onze voorkeur.

h. Vrees bestaat dat de luchtkwaliteit door het plan significant verslechtert.

Reactie gemeente:
De zorgen over fijnstof worden niet onderbouwd. Het plan draagt 'niet in betekende mate' bij aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

i. De veiligheid gedurende de sloop, de bouw en na de realisatie van het plan is onderbelicht en moet beter onderzocht worden.
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Reactie gemeente:
Veiligheid bij de sloop en bouw van de gebouwen zullen bij de uitvoering nader bekeken worden. Het bestemmingsplan heeft hier verder 
geen betrekking op. Door de vrijliggende voet- en fietspaden aan de Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan met verkeerslichten 
zijn er geen redenen om aan te nemen dat voorliggend plan een negatief effect heeft op de veiligheid voor het langzaam verkeer.

Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijze wordt een zichtlijnenstudie als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

4.10.9. Reclamant 16

a. De hoogte wijkt af van de oorspronkelijk in de coalitie gemaakte afspraken van 8 woonlagen;

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub p.

b. Er is geen woonplicht van de woningen waardoor speculanten die de woningen kopen, geen binding hebben met Veldhoven en ook hier 
niet woonachtig wensen te zijn. Op deze manier wordt de schaarse nieuwe woonruimte niet adequaat ingezet.

Reactie gemeente:
Het opnemen van een woonplicht is niet iets wat in een bestemmingsplan kan worden opgenomen. Ook is er geen aanleiding om te 
verwachten dat speculanten de woningen gaan kopen.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.10. Reclamant 17

a. Qua geluidsbelasting zijn er nu al reflecties en staande golven te constateren. Simulatieresultaten / modelvorming zonder de input van 
een lokale monitoring/karakterisering doet geen recht aan de complexiteit van de materie. Ook moet de verdere bebouwing achter de 
woning van reclamant deel uitmaken van de simulatie omdat ook daar geluid vanuit de Burgemeester van Hoofflaan duidelijk wordt 
versterkt. Er moet niet louter worden vertrouwd op rekenmodellen.

Reactie gemeente:
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Staande golven ontstaan alleen bij een zuivere toonsoort van één frequentie welke een substantieel hoger geluidniveau produceert dan 
het achtergrondgeluid. In de praktijk zijn er vele toonhoogtes te horen ten gevolge van al het achtergrondgeluid en het 
wegverkeersgeluid. De kans is nihil dat er staande golven te constateren zijn door reflecties van het wegverkeer op de tegenoverliggende 
bebouwing.
Het is echter wel mogelijk dat er nu reflecties waar te nemen zijn ten gevolge van de tegenoverliggende bebouwing. Er is in het 
akoestisch onderzoek van K+ Adviesgroep echter aangetoond dat de toename van de reflecties ten gevolge van de nieuwbouw niet 
hoorbaar zullen zijn.
Het doel van een akoestisch onderzoek bij een hogere waarde procedure is de geluidbelasting te bepalen op de gevels van de nieuwbouw.
Woningen achter de eerstelijns bestaande bebouwing hebben hier niet of nauwelijks effect op en zijn terecht niet ingevoerd. In het kader 
van een goede ruimtelijke onderbouwing en het bepalen wat eventuele toename zou zijn op omliggende bebouwing kan eveneens 
aangegeven worden dat bebouwing achter de eerstelijnsbebouwing niet of nauwelijks invloed heeft op de geluidbelasting van de gevel 
aan de zijde van de weg.

b. Een alternatieve invulling is om het hoogte-element van gebouw D van plaats te wisselen met gebouw A. De huidige invulling heeft de 
volgende nadelen ten opzichte van dit alternatief: gehele hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan krijgt een grotere 
geluidsbelasting; er zijn meer en kortere geluidsreflecties met de hoogbouw De Bree; vanwege de meer ingesloten ligging is er meer kans 
op windfluiten; er zal meer fijnstofbelasting zijn.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.5, sub h. Het doel van een hogere waarde procedure is het bepalen van de geluidbelasting op 
de gevels van de nieuwbouw. De geluidbelasting op de appartementencomplexen zal niet of nauwelijks wijzigen door de gebouwen A en D 
te wisselen. Daarnaast volgt uit het nader uitgevoerde akoestisch onderzoek over de geluidsbelasting op de omliggende woningen (zie 
paragraaf 4.9) dat de geluidbelasting als gevolg van reflecties niet hoorbaar is. Deze zal ook bij wisseling van de gebouwen niet hoorbaar 
worden. Ook de opmerking van reclamant dat er meer kans zou zijn op windfluiten is niet juist. Zoals uit het windklimaatonderzoek volgt, 
is windgeluid gerelateerd aan de uiteindelijke detaillering van het gebouw en niet zozeer aan de massa van het gebouw of de ingesloten 
ligging. Waarom de belasting van de fijnstof bij wisseling van de hoogte-elementen minder zou zijn, wordt niet begrepen bij een 
gelijkblijvend aantal woningen.

c. Indruk bestaat dat dit plan de enige optie is om tegemoet te komen aan de woningbehoefte; een gestructureerde aanpak ontbreekt. Er 
zijn echter andere locaties waar ook woningbouw gerealiseerd kan worden, zoals de locatie van Zuidzorg, gebied tegenover de Paladijn, 
locatie van de voormalige wasserij Pigeaud, het garagebedrijf Verdonk, het oude waterleidinggebouw en het terrein van de voormalige 
locatie van basisschool de Ganzepoel. Een goede verdeling over de inbreidingen qua aantallen, minder vol en hoog zou verwacht worden.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub b. Er is wel degelijk sprake van een gestructureerde aanpak om te voorzien in de 
woningbouwbehoefte. Zo heeft het college een 'aanpak woningbouwversneNing' vastgesteld. Inmiddels zijn voor diverse locaties al

Veldhoven
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verzoeken ingediend, in behandeling of zijn voorbereidingen voor herontwikkeling gestart. Zo ook de genoemde locaties van Zuidzorg, 
Pigeaud en het garagebedrijf Verdonk. Bij al deze locaties wordt maatwerk geleverd en wordt bezien hoeveel woningen gerealiseerd 
kunnen worden en met welke bouwmassa's een verantwoorde stedenbouwkundige invuling kan worden bereikt.

d. Het bestemmingsplan is niet in lijn met de Ruimtelijke Structuurvisie.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragrafen 4.1.2 en 4.10.1, sub a.

e. Vraagtekens bij de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In paragraaf 3.3.3. en 6.2.1. van de toelichting is opgenomen dat 
buurtbewoners uitgebreid zijn betrokken. Dit is echter minimaal geweest, en er is geen overleg van en door de gemeente met de 
omwonenden gevoerd. Er is dan ook geen sprake geweest van een zorgvuldige omgevingsdialoog. Een enkele positieve reactie zoals in 
paragraaf 6.2.1 aangegeven mag niet doorslaggevend zijn.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragrafen 4.2.2 en 4.10.5, sub g.

f. Reclamant heeft twijfels over de economische uitvoerbaarheid van het plan. Aangezien er van de Ruimtelijke Structuurvisie wordt 
afgeweken en niet vaststaat dat de gemeente geen enkele kosten op zich heeft genomen, staat niet vast dat wordt voldaan aan artikel 
6.24, eerste lid, onder a, van de Wro.

Reactie gemeente:
Artikel 6.24, eerste lid, onder a Wro regelt dat bij het aangaan van een exploitatie-overeenkomst bepalingen opgenomen kunnen worden 
over financiële bijdragen aan de grondexploiatie alsmede op basis van een vastgestelde structuurvisie. De opmerking dat aan dit artikel 
niet wordt voldaan, wordt niet begrepen. Hetgeen in artikel 6.24, lid 1 onder a Wro is opgenomen betreft immers een mogelijkheid en 
geen verplichting. De opmerking dat er twijfels zijn over de economische uitvoerbaarheid van het plan zijn onterecht, aangezien in de 
anterieure overeenkomst de kosten voor de ambtelijke uren worden verhaald. Daarnaast is in de anterieure-exploitatie overeenkomst 
geregeld dat er een bijdrage aan Bovenwijkse Voorzieningen wordt betaald.

g. Nergens is een totaaloverzicht wat nu exact tot het onderhavige bestemmingsplan behoort en waar dan te vinden.

Reactie gemeente:
Wat tot het onderhavige bestemmingsplan behoort is te raadplegen op de landelijke website www.ruimteliikeplannen.nl. Hier is het 
ontwerpbestemmingsplan in het geheel te raadplegen.
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h. In de toelichting wordt naar het gewenste resultaat toegeschreven. De toelichting lijkt op een verkoopbrochure. Een bestemmingsplan 
zou beter een algemeen en strikt juridisch kader moeten bieden.

Reactie gemeente:
Het juridische kader van het bestemmingsplan wordt gevormd door de regels en verbeelding. De opmerkingen van reclamant over de 
'verkoopbrochure' verwijzen naar alle waarschijnlijkheid naar het Richtdocument duurzaamheid, waarin ambities voor het plan met 
betrekking tot duurzaamheid zijn geformuleerd. Omdat de gemeente Veldhoven veel belang hecht aan de duurzaamheid heeft 
initiatiefnemer de ambities op dit gebied voor het plan uitgewerkt en is dit informatief opgenomen in de bijlage van de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan.

i. Doordat het SGE een controlerende taak op zich neemt, levert de gemeenteraad soevereiniteit in.

Reactie gemeente:
In het Regionale Afsprakenkader van het SGE (2017) is afgesproken dat nieuwe woningbouwontwikkelingen ontwikkeld dienen te worden 
aan de hand van 7 Brainport Principes. Het doel hiervan is onder andere een kwaliteitsverbetering van het woningaanbod en het 
aanbieden van een diverser woningaanbod in het SGE. In plaats van dat de verschillende gemeenten elkaar gaan beconcurreren, werken 
de 9 SGE-gemeenten samen om het kwaliteitsniveau van de nieuwe woningen en woonomgevingen te verhogen. Om alle plannen goed op 
elkaar af te stemmen is het Coördinatieteam Wonen door het SGE in het leven geroepen die meedenkt en adviseert over de verschillende 
woningbouwplannen. Zij beoordeelt of de plannen voldoen aan de gestelde Brainport Principes. Hiermee vindt in feite de regionale 
afstemming over het plan plaats. De opmerking dat de gemeenteraad hiermee haar soevereiniteit inlevert is onjuist. Het is altijd aan de 
gemeenteraad om te besluiten of een plan voldoende kwaliteit heeft en of het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

j. Het verplichte advies van het SGE bevat veel willekeur. Wat is het 'koesteren van identiteit'?

Reactie gemeente:
Wat de verschillende brainportprincipes betekenen is nader uitgewerkt in het document 'Concretisering Brainport Principes' zoals 
vastgesteld op 5 maart 2020. Op basis van de deskundigheid van de leden van het coördinatieteam worden de nieuwbouwontwikkelingen 
beoordeeld en adviseert het CT Wonen aan de portefeuillehouders Wonen van het SGE.

k. We moeten terug naar meer objectiviteit en neutraliteit van de gemeente. De gemeente heeft de regie uit handen gegeven aan de 
initiatiefnemer.

Reactie gemeente:
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De gemeente heeft de regie niet uit handen gegeven. Aan de hand van deskundige beoordelingen en objectieve onderzoeken zijn wij van 
mening dat de ontwikkeling bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van het gebied, een belangrijke bijdrage levert aan het voorzien in de 
woningbouwbehoefte, de ontwikkeling van toegevoegde waarde wordt geacht voor het City Centrum en dat de belangen van 
omwonenden niet onevenredig worden aangetast.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.11. Reclamant 18

a. Alles wordt uit de kast gehaald om hoogbouw van 12 woonlagen aan te prijzen als spectaculair, hoofdaccentmarkering zuid-entree City 
Centrum, prachtig uitzicht en stedelijke allure. Waarom wordt de nieuwbouw niet ingepast in de bestaande omgeving? De vergelijking 
met De Repel is niet juist. Deze staat niet aan een entree van het City Centrum en wordt grotendeels omringd door gebouwen met een 
publieke functie. Hier gaat het over een gebouw in een woonwijk, het is niet de schakel tussen het centrumgebied en de woonwijk. Ook 
staat de hoogbouw niet aan de entree van het City Centrum, de Bossebaan zit er als verkeersader tussen.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.1.2. In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is aangegeven dat de ambities 
voor de Stedelijke As gericht zijn op het verschaffen van een stedelijke identiteit met (hoog)stedelijke voorzieningen en bebouwing. Het 
plan voor de Bossebaan voorziet hierin. De verwijzing dat een vergelijking met De Repel niet juist is, onderschrijven wij niet. Ook al is De 
Repel niet direct aan de noordentree van het City Centrum gelegen, toch vormt het een oriëntatiepunt. Het toekomstige gebouw aan de 
Bossebaan vormt voor de andere entree een oriëntatiepunt. Dat De Repel wordt omringd door gebouwen met een publieke functie is 
verder niet relevant. Ondanks dat de Bossebaan als verkeersader tussen het toekomstige gebouw en de entree van het City Centrum 
staat, kan de verbinding met het plan wel worden gemaakt.

b. De opmerking in het bestemmingsplan dat je prachtig uit kijkt over de bomen klopt vanuit het plan maar een deel van de bewoners 
van de Begijnstraat zullen hier anders over denken. Ook dat dit 'verheffend boven de bomen' is moet je niet willen in een parkomgeving. 
Het wonen in een parkachtige omgeving wordt verstoord door de hoogbouw die er als een stenen kolom boven alles uitsteekt.

Reactie gemeente:
Het wonen in een parkachtige omgeving kan goed gestalte krijgen in combinatie met hoogbouw. Door de hoogte te kiezen blijft er ruimte 
over voor een groene inrichting en uitstraling.
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c. De gezochte argumenten voor de inpassing van de muziekschool dat dit zorgt voor een bijzondere woonomgeving, namelijk flarden van 
muziek gecombineerd met vogelgefluit is een vergezocht argument. De Muziekschool is een vreemde eend in de bijt in een 
woonomgeving. Als de Muziekschool onderdeel was geworden van het complex bibliotheek-theater-bioscoop kon de ontstane ruimte ten 
goede komen voor woningbouw in een nieuwe woningbouw omgeving.

Reactie gemeente:
Eerder is onderzocht of de Muziekschool verplaatst kon worden. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad echter besloten dat de 
investeringen die hiervoor gedaan moesten worden te hoog waren. Op basis hiervan is besloten niet over te gaan tot een verplaatsing van 
de Muziekschool. Ondanks dat de Muziekschool op de huidige locatie gehuisvest blijft, zijn wij van mening dat deze goed in de plannen is 
ingepast. Vertegenwoordigers van de Muziekschool zijn bij de planvorming betrokken.

d. Het aanbieden van deelauto's en elektrische deelfietsen is alleen een adequaat middel voor terugdringen of voorkomen van het gebruik 
van eigen auto's als er gebruiksgemak is en voldoende aanbod.

Reactie gemeente:
In het ontwerpbestemmingsplan is voor het benodigd aantal parkeerplaatsen uitgegaan van de CROW-normen (publicatie 381). Enkel als 
is aangetoond dat door het nemen van mobiliteitsmaatregelen (zoals het aanbieden van deelauto's) een lagere parkeernorm kan worden 
gehanteerd, kan van de gestelde parkeernormen via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden afgeweken. Omdat de maatregelen 
hieromtrent nu nog niet bekend zijn, is de CROW-parkeernorm nog van toepassing.

e. Het argument om hoogbouw te rechtvaardigen om daarmee geen inbreuk te hoeven maken op het dorpse karakter van de overige 
wijken is een slecht argument.

Reactie gemeente:
De locatie is gelegen aan de Stedelijke As, zoals bepaald in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven. In deze visie is er bewust voor 
gekozen om een Stedelijke As aan te wijzen. In deze zone worden mogelijkheden geboden voor het versterken van het stedelijke 
karakter, door de toevoeging van hoogwaardige functies met een stedelijke opzet en uitstraling. In de visie wordt hierbij aangegeven dat 
het stedelijke karakter ervoor zorgt dat de druk om dat stedelijke aspect binnen de overige wijken van Veldhoven te realiseren, hierdoor 
juist wordt weggenomen. Dit argument is vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie en onderschrijven wij nog steeds.

f. Veldhoven is geen middelgrote stad en hoeft geen stad te zijn. Daarvoor is Eindhoven. Het benoemen van het City Centrum als 
stedelijke allure is fout. Het plan Bossebaan moet het dorpse en groene karakter zoveel mogelijk uitstralen; hoogbouw past hier niet in.

Reactie gemeente:
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Inmiddels is Veldhoven uitgegroeid tot een middelgrote stad. Hierbij heeft Veldhoven stedelijke voorzieningen en ook een stedelijke 
allure. Dit is terug te vinden in het City Centrum met een breed aanbod van voorzieningen. In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is 
er bewust voor gekozen om met de aanwijzing van de Stedelijke As hier te kiezen voor stedelijke invulling.

g. In het bestemmingsplan staat vermeld dat 'De Burgemeester van Hoofflaan kan in sterkere mate als aanloopstraat naar het City 
Centrum dienen, met een mix van kleinschalige detailhandel, (zakelijke) dienstverlening en doelgerichte winkels'. Dit heeft nog nergens 
toe geleid. Gelet op de leegstand in het City Centrum is het de vraag of deze aanloopstraat gedachte nog een juiste is.

Reactie gemeente:
Reclamant verwijst naar een citaat dat in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen wat verwijst naar het gestelde in de Ruimtelijke 
Structuurvisie Veldhoven. Dit staat verder los van het bestemmingsplan.

h. Sluit de Schimmerik af naar de Burgemeester van Hoofflaan. Onsluit via een verbinding tussen de Van Aelstlaan en de Bossebaan die 
aansluit op de rotonde. Fietsers en voetgangers hebben deze route niet echt nodig. De parkeerplaatsen aan de Schimmerik worden dan 
alleen gebruikt door de mensen die daar moeten zijn omdat ze er wonen (aan de Schimmerik of in de appartementen) of er op bezoek 
moeten. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid bij de Schimmerik-Burgemeester van Hoofflaan beter. Of je zou kunnen overwegen om van 
de Schimmerik eenrichtingsverkeer te maken richting de Bossebaan. Aan de westkant de ontsluiting tussen de Van Aelstlaan en 
Bossebaan ook eenrichting maken te weten alleen van de rotonde af.

Reactie gemeente:
Verkeerskundig zien wij geen aanleiding de Schimmerik af te sluiten bij de kruising met de Burgemeester van Hoofflaan. Ook is er geen 
aanleiding om eenrichtingsverkeer op de Schimmerik in te voeren en de Schimmerik 'om te leggen' naar de rotonde Bossebaan. De 
bestaande kruising Schimmerik-Burgemeester van Hoofflaan kan de verkeerskundig beperkte verkeerstoename op een veilige wijze 
verwerken. Het merendeel van het verkeer van/naar het plan rijdt via de rotonde Bossebaan. De meeste parkeerplaatsen zijn via die 
route (rotonde Bossebaan) te bereiken, inclusief de twee privé-parkeergarages van het nieuwbouwplan

i. Is er gekeken naar hergebruik van het gebouw van de Rabobank als appartementengebouw?

Reactie gemeente:
Nee, de plannen zien op herontwikkeling van het gehele plangebied.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.12. Reclamant 27
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Hoe zit het met de ventilatie van de parkeergarage? Krijgen we deze vieze lucht in de slaapkamer?

Reactie gemeente:
De parkeergarage zal half verdiept worden uitgevoerd. Er worden openingen (roosters) in de wanden aangebracht waardoor de 
parkeergarage op een natuurlijke manier wordt geventileerd. Een dergelijke voorziening moet voldoen aan technische eisen. Het plan 
draagt verder 'niet in betekende mate' bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden 
vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk. Reclamanten hebben niet aangegeven of aangetoond waar deze vermeende overlast 
op is gebaseerd.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.13. Reclamant 32

Te dicht aan de weg, teveel stikstof.

Reactie gemeente:
De toekomstige woongebouwen zijn op een afstand van ongeveer 20 meter gesitueerd van de Bossebaan en de Burgemeester van 
Hoofflaan. Dit zijn gangbare en acceptabele afstanden, waardoor bovendien ruimte is voor een goede groene ruimte rondom de 
toekomstige bebouwing. Het teveel aan stikstof wordt niet onderbouwd. Het plan draagt ^iet in betekende mate' bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.14. Reclamant 33

a. Vrees dat autolichten binnen schijnen als de auto's de parkeergarage inrijden.

Reactie gemeente:
Bij zowel de positionering van de toegang van de parking onder blok B als C is hier rekening mee gehouden. Zo is de toegang tot de 
parkeergarage van gebouw C direct onder het gebouw gelegen, zodat er geen sprake is van overlast van het schijnen van lichten bij het 
inrijden in de parkeergarage. Bij gebouw B is de toegang tot de parkeergarage op een afstand van ongeveer 43 meter gelegen ten
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opzichte van de voorgevel van de woningen aan de Schimmerik. Door deze grote afstand zal er ook minimale overlast zijn van 
verkeerslichten die binnen schijnen voor de betreffende woningen.

b. Parkeeroverlast leidt tot verminderde veiligheid voor onder andere kinderen.

Reactie gemeente:
Zoals aangegeven in onze reactie onder 4.6.2. verwachten wij geen parkeeroverlast. De parkeersituatie in en rondom het CityCentrum 
zullen wij na oplevering van de appartementen aan de Bossebaan monitoren. Mocht uit deze monitoring blijken dat er sprake is van 
parkeeroverlast of dat er sprake is van verkeersonveilige situaties, dan bekijken wij hoe deze op te lossen is.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.15. Reclamant 51

Wil niet dat bomen gekapt worden.

Reactie gemeente:
Ten behoeve van de herontwikkeling dienen enkele bomen gekapt te worden. De waardevolle volwassen bomen aan de zijde van de 
Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan blijven overigens wel zoveel mogelijk behouden. Door het realiseren van 30oZo groen in het 
totale plangebied is er sprake van een duidelijke landschappelijke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de huidige situatie (zie ook de 
gemeentelijke reactie onder paragraaf 4.3.2). Dat enkele bomen worden gekapt, is hierdoor acceptabel.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.16. Reclamant 59

a. Verkeersdrukte; met name in de ochtend- en avondspits; ook ivm schoolgaande kinderen. 

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.6.2 en 4.10.5, sub e.
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b. Vervuiling/milieuproblemen ivm meer verkeer en bouwwerkzaamheden.

Reactie gemeente:
Eventuele vervuiling door bouwwerkzaamheden is tijdelijk van aard en er is geen aanleiding om er vanuit te gaan dat deze van dergelijke 
omvang zijn dat de planvorming hierdoor geen doorgang kan vinden. Verder volgt uit de uitgevoerde onderzoeken dat er geen sprake is 
van een dergelijke vervuiling of milieuproblemen in verband met het extra verkeer dat als gevolg daarvan het plan geen doorgang kan 
vinden.

c. Er is risico voor schade bij de bouw aan omliggende woningen (door heien en bouwverkeer);

Reactie gemeente:
Over mogelijke schade bij de realisering van het project kan contact worden opgenomen met de initiatiefnemer. Dit staat verder los van 
voorliggend bestemmingsplan.

d. Waardevermindering omliggende woningen.

Reactie gemeente:
Indien men van mening is dat door het bestemmingsplan waardevermindering van de woning optreedt, kan op grond van artikel 6.1 van 
de Wet ruimtelijke ordening een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade bij de gemeente worden ingediend. Deze aanvraag staat 
verder los van voorliggend bestemmingsplan.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.17. Reclamant 60

a. Hoogte vermindert opbrengst van zonnepanelen.

Reactie gemeente:
Uit de zonnestudie volgt dat er geen tot vrijwel geen sprake van schaduwwerking is op de woning van reclamant (zie ook reactie 4.4.2). 
Hierdoor zal er ook geen sprake zijn van vermindering van opbrengsten van de zonnepanelen. Mocht reclamant van mening zijn dat er 
wel sprake is van schade, dan kan een planschadeverzoek worden ingediend.
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b. Torenflat zou toegang tot het City Centrum markeren, maar daar is aan die zijde helemaal geen parkeergelegenheid voor. Daarom 
voorkeur voor laagbouw.

Reactie gemeente:
Dat het de bedoeling is dat de nieuwe gebouwen de toegang van het City Centrum markeren is juist. De bebouwing zou een 
oriëntatiepunt moeten zijn en de entree naar het City Centrum mede moeten benadrukken. Dit betekent echter niet dat er dan op die 
locatie ook direct geparkeerd moet kunnen worden door bezoekers van het City Centrum. In en rondom het City Centrum zijn hier 
voldoende parkeervoorzieningen voor aanwezig. Door goede verwijzingen naar deze parkeervoorzieningen worden de bezoekers naar de 
juiste locaties geleid.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.18. Reclamant 61

a. Opbrengst van zonnepanelen wordt substantieel minder en er ontstaat planschade voor de 52 woningen van het 
appartementencomplex VVE Bree.

Reactie gemeente:
Indien men van mening is dat door het bestemmingsplan waardevermindering van de woningen optreedt, kan op grond van artikel 6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade bij de gemeente worden ingediend. Deze aanvraag 
staat verder los van voorliggend bestemmingsplan.

b. Zichtlijnen studie van 2018 is fout. Hierin is niet de lage zonstand vanaf oktober t/m maart meegenomen. Die staat niet boven het 
gebouw van 12 verdiepingen maar achter het gebouw.

Reactie gemeente:
De zichtlijnenstudie heeft geen betrekking op de stand van de zon en de gevolgen hiervan, maar geeft inzicht in de impact van de nieuwe 
bebouwing op het zicht op omliggende bestaande woningen. Voor de gevolgen van de schaduwwerking van de nieuwbouw op de 
omliggende woningen is een bezonningsstudie in het ontwerpbestemmingsplan bijgevoegd en is nog een nader onderzoek uitgevoerd, 
welke als bijlage bij het bestemmingsplan wordt gevoegd. De gevolgen hiervan staan in paragraaf 4.4.2 beschreven.

c. Welke studie is gemaakt bij hogere windsnelheden, zoals draaiwinden en wervelwinden die schade aan daken kunnen veroorzaken. 

Reactie gemeente:
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In het ontwerpbestemmingsplan zijn in bijlage 15 de resultaten van een windklimaatonderzoek opgenomen. Op basis hiervan kan worden 
geconcludeerd dat het windklimaat rond de geplande bebouwing over het algemeen gunstig is.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.19. Reclamant 62

a. De gemeente heeft de regie uit handen gegeven aan de initiatiefnemer en die heeft hele andere belangen dan zij als omwonenden. De 
hoogte van de gebouwen stond al lang vast, over details kan niet gesproken worden.

Reactie gemeente:
Zie onze reacties in de pargrafen 4.2.2 en 4.10.10, sub k.

b. Kwaliteit boven kwantiteit: kijken naar de leefbaarheid aldaar en overlast voor omwonenden dient beperkt te blijven.

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.2.2. Uit het bestemmingsplan volgt dat na realisering van de woongebouwen het woon- en leefklimaat 
voor zowel de nieuwe bewoners als de omwonenden aanvaardbaar is. Ook is er geen sprake van een onaanvaardbare overlast voor 
omwonenden.

c. De zichtlijnenstudie is bewust of onbewust niet ter inzage gelegd.

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.10.6, sub a.

d. De maximale hoogte van 38 meter is enkel stedenbouwkundig onderbouwd, ondanks de duidelijke signalen van direct omwonenden. 

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.1.2. en 4.2.2.

e. Voelen zich niet gehoord.

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.10.1, sub d.
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f. De indirecte druk/invloed van het SGE en de politiek uit Den Haag is zorgelijk.

Reactie gemeente:
Er is geen sprake van druk vanuit het SGE. Het SGE denkt en adviseert mee om plannen naar een hoger niveau te brengen. In 
voorliggend plan hebben zij hier ook in meegedacht.

g. Het is fout gegaan met het plan door de hoogbouw niet met de omwonenden af te stemmen. Ook is het fout gegaan door het behoud 
van de Muziekschool waardoor het op deze plek te druk is geworden en leidt tot overlast.

Reactie gemeente:
De realisering van 4 woongebouwen waarvan één gebouw een hoogte-accent heeft gekregen is wel besproken met de omwonenden. 
Duidelijk is dat reclamanten over deze hoogbouw een andere mening hebben. Voor de verantwoording waarom wij toch van mening zijn 
dat een hoogte-accent op deze locatie aanvaardbaar en gewenst is, verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.1.2 en 4.2.2. Ook zijn 
wij van mening dat het plan niet te druk wordt. Hiervoor verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.6.2.
Eerder is onderzocht of de Muziekschool verplaatst kon worden. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad echter besloten dat de 
investeringen die hiervoor gedaan moesten worden te hoog waren. Op basis hiervan is besloten niet over te gaan tot een verplaatsing van 
de Muziekschool. Ondanks dat de Muziekschool op de huidige locatie gehuisvest blijft, zijn wij van mening dat deze goed in de plannen is 
ingepast en dat het plan niet te druk wordt.

Conclusie
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt de zichtlijnenstudie aan het bestemmingsplan toegevoegd.

4.10.20. Reclamant 63

a. De maximale bouwhoogte mag 14 meter bedragen gemeten vanaf het parkeerdek (24 meter boven NAP). In artikel 1.67 is immers 
opgenomen dat binnen de bestemming 'Wonen-Gestapeld' de bovenkant van de parkeergarage moet worden aangehouden. Omdat 
onbekend is wat de aanlegdiepte van de stallingsgarage wordt cq wat de huidige maaiveldhoogte boven NAP is, is onduidelijk hoe hoog 
uiteindelijk de bouwmassa van gebouw B mag worden. Hierdoor zou een bouwmassa (bij een huidig maaiveldhoogte van 22 meter boven 
NAP) van 16 meter tegenover de woning van reclamanten hoog mogelijk kunnen zijn. Dit vinden reclamanten onaanvaardbaar hoog.

Reactie gemeente:
In artikel 1.67, sub a is inderdaad bepaald dat binnen de bestemming 'Wonen-Gestapeld' het peil de bovenkant van de parkeergarage, 
zijnde 24 meter boven NAP, is. In artikel 2.2 van het ontwerpbestemmingsplan is bepaald dat de bouwhoogte van een bouwwerk 
gemeten wordt vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw. Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 22,7
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meter boven NAP. Dit betekent dat de hoogte van de bebouwing aan de overzijde van het perceel van reclamanten 15,3 meter hoog mag 
worden. De woning van reclamant is op een afstand van ongeveer 20 meter gelegen van het te realiseren gebouw B. Vanaf het 
toekomstige gebouw B is er zicht op het perceel en de voorkant van de woning van reclamanten. Hoewel hierdoor mogelijk enigszins de 
privacy van reclamanten wordt aangetast en het uitzicht verandert, zijn wij van mening dat dit niet onaanvaarbaar is. Hierbij wegen wij in 
onze overweging mee dat enkel zicht op de voorgevel van reclamanten is. Daarnaast zijn wij van mening dat ten opzichte van de 
bestaande situatie er sprake is van een duidelijke kwaliteitsverbetering. Dit, in combinatie met de algemene belangen die worden gediend 
met dit plan (zie ook de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.2.2), maken dat wij het plan voort willen zetten.

b. De nieuwe planregels staan niet in verhouding tot de vigerende planregels. De bouwhoogte wordt significant hoger, wat leidt tot 
privacy-vermindering en belemmering van het uitzicht, in combinatie met een gelijke bebouwingsafstand van de bouwmassa's.

Reactie gemeente:
Aan het geldende bestemmingsplan kunnen geen blijvende rechten worden ontleend. Het plangebied was in het geldende 
bestemmingsplan 'Cobbeek, d'Ekker en Zonderwijk 2017' grotendeels bestemd voor 'Bedrijf' en 'Kantoor'. Inmiddels stond het bedrijf en 
kantoor al geruime tijd leeg en vroeg deze locatie om een herontwikkeling. Zoals ook aangegeven in de gemeentelijke reactie in paragraaf
4.2.2. hechten wij veel belang aan het realiseren van nieuwe woningen gelet op de grote woningbouwbehoefte en de gesloten Woondeal. 
De bestaande panden zijn jarenlang te koop aangeboden, maar er was geen belangstelling voor nieuwe bedrijfs- en kantoorfuncties op 
deze locatie. Marktpartijen hebben wel belangstellig om nieuwe appartementen te realiseren om invulling te geven aan de lokale en 
regionale woonbehoefte. Gelet op de ligging aan de Stedelijke As en nabij het City Centrum hebben wij voor deze locatie een meer 
verstedelijkt woonmilieu voor ogen. Met de afweging van alle betrokken belangen (zie ook paragraaf 4.2.2) hebben wij hiervoor het 
voorliggende bestemmingsplan in procedure gebracht.

c. Een aanvaardbare oplossing is om voor gebouw B een maximale bouwhoogte te hanteren van 11 meter vanaf 24+ NAP met behoud 
van halfverdiepte stallingsgarage (één bouwlaag minder) in combinatie met het vergroten van de onderlinge bebouwingsafstand tussen 
de bouwvlakken met ca 7 meter (onderlinge bouwafstand tussen bebouwing van 11 meter naar 18 meter);

Reactie gemeente:
Reclamanten geven in de zienswijze aan dat zij de onderlinge bebouwingsafstand tussen de bouwvlakken met ongeveer 7 meter willen 
vergroten; van 11 naar 18 meter. De afstand in het geldende bestemmingsplan tussen de woonbestemming en de bedrijvenbestemming 
bedraagt 11 meter (afstand tussen de bestemmingsvlakken) en de afstand tussen de woonbestemming van reclamanten en het bouwvlak 
van de bedrijfsbestemming bedraagt circa 16 meter. In het ontwerpbestemmingsplan is de afstand tussen de woonbestemming van 
reclamanten en de nieuwe woonbestemming circa 15 meter, met een afstand tot de halfondergrondse parkeergarage op 16 meter 
afstand. Deze parkeergarage mag een maximale bouwhoogte hebben van 24 meter boven NAP, wat betekent dat de hoogte hier ten 
opzichte van het aangrenzende maaiveld maximaal 1,3 meter zal bedragen. Het bouwvlak van het nieuwe appartementengebouw is in het 
ontwerpbestemmingsplan gelegen op een afstand tot de woonbestemming van reclamanten op circa 18 meter. Wij zijn van mening dat dit 
een acceptabele afstand tot het perceel van reclamanten is. Ook zijn wij van mening, rekening houdend met onze overwegingen als
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gesteld in paragraaf 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2 en 4.4.5 dat de bouwhoogte van het nieuwe appartementengebouw aan de Schimmerik 
aanvaardbaar is.

d. Geheel verdiepte aanleg van de parkeergarage ipv halfverdiept is beter: bouwmassa's kunnen minder hoog worden, problemen met 
GHG zijn niet te verwachten, komt inrichtingsplan ten goede en de toegankelijkheid van het terrein voor mindervaliden en ouderen.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.10.1, sub e.

e. Het richtlijnendocument duurzaamheid bevat veel vage ambities en onduidelijkheden. Zo staat vermeld dat volwassen bomen zoveel 
mogelijk worden behouden, is er al een bomeneffectanalyse uitgevoerd? Welke bomen zijn waardevol? Er worden veel ambities genoemd, 
maar wat wordt nu concreet gedaan? In de watertoets wordt de suggestie gewekt dat er geen wadi's komen, hoe verhoudt zich dit tot het 
Richtdocument duurzaamheid? Waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot wordt gereduceerd? Er zijn geen groenprestaties in het plan 
opgenomen. Welke prestaties voor biodiversiteit worden hard gesteld? Er staan enkele ambities, maar niet hard geformuleerd. Welke 
prestaties worden nu uitgevoerd en waarom wordt dit plan al in procedure gebracht als er nog zoveel onzekerheden zijn?

Reactie gemeente:
In het Richtdocument duurzaamheid staan diverse ambities voor het plan met betrekking tot duurzaamheid geformuleerd. Omdat de 
gemeente Veldhoven belang hecht aan duurzaamheid heeft initiatiefnemer de ambities op dit gebied voor het plan uitgewerkt en is dit 
informatief opgenomen in de bijlage van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Welke onderdelen nader uitgewerkt gaan 
worden, wordt in een later stadium bepaald. Om echter meer zekerheid te geven over de groene invulling van het gebied, is wel besloten 
om een voorwaardelijke verplichting op te nemen dat 300Zo van het plangebied groen wordt ingericht en in stand wordt gehouden (zie ook 
de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.3.2). Verder is het uitgangspunt dat de volwassen bomen zoveel mogelijk behouden blijven. De 
nadere uitwerking van al deze punten vindt in een later stadium plaats.

f. Het is onduidelijk of het hemelwater op eigen terrein geïnfiltreerd gaat worden. In de watertoets, bijlage 10, wordt aangegeven dat 
hiervoor nog een civieltechnisch ontwerp gemaakt zal worden. Alvorens het plan in procedure wordt gebracht, dient hier duidelijkheid 
over te zijn.

Reactie gemeente:
Op basis van het gemeentelijk beleid en het beleid van het Waterschap stellen wij geen eisen voor compenserende waterberging. Of er 
dus daadwerkelijk water op eigen terrein wordt geborgen is een keuze van de initiatiefnemer. In het bestemmingsplan wordt mogelijk 
gemaakt dat water wordt geborgen, maar wordt dit niet verplicht gesteld.
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g. Alvorens het plan in procedure wordt gebracht, dient duidelijk te zijn of het plan voldoet aan alle regels voor bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening. Nu zit er enkel een algemene brief van de Veiligheidsregio bij, maar geen formele plantoetsing.

Reactie gemeente:
De ontwikkeling is passend of kan passend gemaakt worden om te voldoen aan de beleidsregels voor Bereikbaarheid en 
Bluswatervoorziening. Er zijn dan ook geen redenen om hiervoor aanvullende regels op te nemen in het bestemmingsplan. Daarnaast is 
het standaardadvies van de Veiligheidsregio van toepassing. Het standaardadvies wordt onder andere afgegeven als er sprake is van een 
grote afstand tot een risicobron en/of transportroute met gevaarlijke stoffen. In voorliggend geval zijn er op korte afstand geen 
risicobronnen of transportroutes gelegen op basis waarvan de Veiligheidsregio het standaard advies heeft afgegeven. Een maatwerkadvies 
wordt door de Veiligheidsregio niet nodig geacht.

h. Het verkennend bodemonderzoek dateert van 5 juni 2014 en is niet meer actueel. Het is ouder dan 5 jaar en normaliter dient er dan 
een actualiserend bodemonderzoek verricht te worden. Ook is de bodem niet onderzocht op asbest terwijl dit ook gedaan moet worden.

Reactie gemeente:
Het bodemonderzoek van de gronden van het voormalige Rabobankgebouw is van juni 2014. Uit dit onderzoek volgt dat de 
bodemkwaliteit aanvaardbaar is voor de toekomstige bestemming. Omdat er sinds die periode geen ontwikkelingen of activiteiten hebben 
plaatsgevonden die de bodemgesteldheid zou verslechteren, is er ook geen aanleiding om nieuwe bodemonderzoeken te laten verrichten 
in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Ook is er geen aanleiding om de bodem nader te onderzoeken op asbest.

i. Het is onduidelijk hoe de gebouwen eruit komen te zien. Door het ontbreken van een beeldkwaliteitsplan en informatie over kleur- en 
materiaalgebruik en hoe de ruimtes uit de woningplattegronden komen te liggen is er veel onduidelijkheid.

Reactie gemeente:
Hoe het plan er daadwerkelijk uit komt te zien en wat de woonplattegronden van de appartementen worden is op dit moment nog niet 
uitgewerkt. Dit is voor het bestemmingsplan ook nog niet nodig. Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan vinden wij niet nodig, 
aangezien de bouwplannen uiteindelijk getoetst worden in het kader van welstand. Hiertoe heeft de gemeenteraad het Ambitiedocument 
Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld, wat voldoende basis is voor de uiteindelijke welstandstoets in het kader van de vergunningverlening.

j. Het ontwerpbestemmingsplan bevat geen toetsing aan de Brainport Principes. Onduidelijk is hoe het plan scoort op de verschillende 
onderdelen van de ambitieroos.

Reactie gemeente:
De onderbouwing dat het plan voldoet aan de Brainport Principes is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit is getoetst 
door het coördinatieteam Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het advies van het coördinatieteam wordt als bijlage bij de 
toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.
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k. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordeningsprocedure, omdat het plan op veel punten nog moet worden uitgewerkt.

Reactie gemeente:
Om te kunnen beoordelen of het plan voldoet aan een 'goede ruimtelijke ordening' zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd. Dat veel 
nog onduidelijk is, komt omdat dit in een volgende fase (bij de vergunningverlening) nog uitgewerkt moet worden.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.21. Reclamant 64

a. Waarom is de muziekschool niet meegenomen in het plan? De huidige vormgeving van de muziekschool zal straks in fel contrast 
komen te staan en ingeklemd worden door de nieuwe bebouwing van 36 en 20 meter hoog.

Reactie gemeente:
Eerder is onderzocht of de Muziekschool verplaatst kon worden. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad echter besloten dat de 
investeringen die hiervoor gedaan moesten worden te hoog waren. Op basis hiervan is besloten niet over te gaan tot een verplaatsing van 
de Muziekschool. Ondanks dat de Muziekschool op de huidige locatie gehuisvest blijft, zijn wij van mening dat deze goed in de plannen is 
ingepast. Vertegenwoordigers van de Muziekschool zijn bij de planvorming betrokken.

b. De bouwmassa leidt tot waardedaling van de woningen in de directe omgeving.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.10.16, sub d.

c. Een woonblok van 14 meter hoog op circa 20 meter afstand van de woning van reclamanten komt erg dominant over en zal daarmee 
afbreuk doen aan de woonsituatie en het woongenot.

Reactie gemeente:
De woning van reclamanten is op een afstand van ongeveer 23 meter gelegen van het te realiseren gebouw B. Vanaf het toekomstige 
gebouw B is er zicht op het perceel en de voorkant van de woning van reclamanten. Hoewel hierdoor mogelijk enigszins de privacy van 
reclamanten wordt aangetast en het uitzicht verandert, zijn wij van mening dat dit niet onaanvaarbaar is. Hierbij wegen wij in onze 
overweging mee dat enkel zicht op de voorgevel van reclamanten is. Daarnaast zijn wij van mening dat ten opzichte van de bestaande
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situatie er sprake is van een duidelijke kwaliteitsverbetering. Dit, in combinatie met de algemene belangen die worden gediend met dit 
plan (zie ook de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.2.2), maken dat wij het plan voort willen zetten.

d. De ingang van de parkeergarage aan de rechterzijde van gebouw B en de inrit bij gebouw C zorgen ervoor dat het licht van de 
koplampen recht in de woningen aan de Schimmerik schijnen.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.10.14, sub a.

e. De verwachting is dat er een tekort aan parkeervoorzieningen ontstaat, waardoor parkeeroverlast ontstaat.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.6.2.

f. De parkeervoorziening tussen gebouwen B en C komt niet overeen met de 'parkachtige' uitstraling.

Reactie gemeente:
Het streven is om voor het totale gebied een zo groen mogelijke parkachtige uitstraling te realiseren. De uitwerking hiervan moet nog 
plaatsvinden. De gronden tussen de gebouwen B en C hebben een bestemming 'Groen' gekregen, op basis waarvan deze gronden niet als 
parkeerplaatsen mogen worden ingericht. Het klopt dat binnen het plangebied ook parkeervoorzieningen bovengronds worden 
gerealiseerd. In vergelijking met de huidige situatie zijn wij van mening dat door deze plannen er een landschappelijke verbetering plaats 
vindt ten opzichte van de huidige situatie.

g. De directe verbinding die gemaakt wordt voor langzaamverkeer tussen de Bossebaan en de Schimmerik leidt tot gevaarlijke situaties 
omdat deze over het parkeerterrein loopt en als sluiproute gebruikt zal worden. Een doorgang voor fietsers is niet nodig gelet op het pad 
tussen de Bossebaan en Van Aelstlaan.

Reactie gemeente:
De doorgang is met name bedoeld voor voetgangers en niet voor fietsers. Het pad zal dan ook zo ingericht worden dat deze uitnodigend 
is voor voetgangers en niet voor fietsers. Het wordt dus voornamelijk een voetpad en maakt geen onderdeel uit van een fietsstructuur. 
Mocht naderhand blijken dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie, dan bekijken wij welke maatregelen genomen kunnen 
worden om dit op te lossen.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.10.22. Reclamant 66 

ínhoud zienswijze
Voorstel voor verkeersluwte op de locatie en in de directe omgeving ten behoeve van de verkeersveiligheid in de omgeving.

Reactie gemeente:
Zie reactie 4.6.2. Daarnaast is door de indieners van deze zienswijze een burgerinitiatief ingediend om de mogelijkheden voor een 
autoluwe Stedelijke As te realiseren ingediend. Dit staat verder los van voorliggend bestemmingsplan.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.23. Reclamant 67

De torenflat moet zijn parkeervoorziening onder het gebouw aanleggen voor alle bewoners en een aparte parkeervoorziening op het 
terrein van de toren. Op de bestaande parkeervoorzieningen in de subwijken rond het complex en City Centrum is al te weinig plaats voor 
de betalende bewoners van de subwijken, laat staan voor nieuwe bewoners. Zorg ervoor dat mensen die in de toren wonen niet van onze 
parkeermogelijkheden gebruik gaan maken.

Reactie gemeente:
Zie reactie 4.6.2. Voor de 170 appartementen wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

5. Ambtshalve aanpassing

Na de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan is er een nieuwe versie van AERIUS Calculator verschenen. Met de AERIUS 
Calculator worden de gevolgen van projecten op de stikstofdepositie berekend. De nieuwe versie van AERIUS is de reden geweest voor
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het nogmaals uitvoeren van de berekeningen om zo vast te stellen dat het plan geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000- 
gebieden. Uit de berekeningen volgt dat het projecteffect op de Natura 2000-gebieden kleiner is dan 0,00 mol/ha/jaar. De nieuwe 
rapportage zal als bijlage bij het bestemmingsplan worden gevoegd en de eerdere rapportage vervangen.
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Bijlage 1 (reclamanten nr. 66)

1. registratienummer 20.15266;
2. registratienummer 20.15267;
3. registratienummer 20.15268;
4. registratienummer 20.15269;
5. registratienummer 20.15270;
6. registratienummer 20.15271;
7. registratienummer 20.15272;
8. registratienummer 20.15273;
9. registratienummer 20.15274;
10. registratienummer 20.15275;
11. registratienummer 20.15276;
12. registratienummer 20.15277;
13. registratienummer 20.15278;
14. registratienummer 20.15279;
15. registratienummer 20.15280;
16. registratienummer 20.15281;
17. registratienummer 20.15282;
18. registratienummer 20.15283;
19. registratienummer 20.15284;
20. registratienummer 20.15285;
21. registratienummer 20.15286;
22. registratienummer 20.15287;
23. registratienummer 20.15288;
24. registratienummer 20.15289;
25. registratienummer 20.15290;
26. registratienummer 20.15291;
27. registratienummer 20.15292;
28. registratienummer 20.15293;
29. registratienummer 20.15294;
30. registratienummer 20.15295;
31. registratienummer 20.15296;
32. registratienummer 20.15297;
33. registratienummer 20.15298;

Veldhoven



34. registratienummer 20.15299;
35. registratienummer 20.15300;
36. registratienummer 20.15301;
37. registratienummer 20.15302;
38. registratienummer 20.15303;
39. registratienummer 20.15304;
40. registratienummer 20.15305;
41. registratienummer 20.15306;
42. registratienummer 20.15307;
43. registratienummer 20.15308;
44. registratienummer 20.15309;
45. registratienummer 20.15310;
46. registratienummer 20.15311;
47. registratienummer 20.15312;
48. registratienummer 20.15313;
49. registratienummer 20.15314;
50. registratienummer 20.15315;
51. registratienummer 20.15316;
52. registratienummer 20.15317;
53. registratienummer 20.15318;
54. registratienummer 20.15319;
55. registratienummer 20.15320;
56. registratienummer 20.15321;
57. registratienummer 20.15322;
58. registratienummer 20.15323;
59. registratienummer 20.15324;
60. registratienummer 20.15325;
61. registratienummer 20.15326;
62. registratienummer 20.15327;
63. registratienummer 20.15328;
64. registratienummer 20.15329;
65. registratienummer 20.15330;
66. registratienummer 20.15331;
67. registratienummer 20.15332;
68. registratienummer 20.15333;
69. registratienummer 20.15334;
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70. registratienummer 20.15335;
71. registratienummer 20.15336;
72. registratienummer 20.15337;
73. registratienummer 20.15338;
74. registratienummer 20.15339;
75. registratienummer 20.15340;
76. registratienummer 20.15341;
77. registratienummer 20.15342;
78. registratienummer 20.15343;
79. registratienummer 20.15344;
80. registratienummer 20.15345;
81. registratienummer 20.15346;
82. registratienummer 20.15347;
83. registratienummer 20.15348;
84. registratienummer 20.15349;
85. registratienummer 20.15350;
86. registratienummer 20.15351;
87. registratienummer 20.15352;
88. registratienummer 20.15353;
89. registratienummer 20.15354;
90. registratienummer 20.15355;
91. registratienummer 20.15356;
92. registratienummer 20.15357;
93. registratienummer 20.15358;
94. registratienummer 20.15359;
95. registratienummer 20.15360;
96. registratienummer 20.15361;
97. registratienummer 20.15362;
98. registratienummer 20.15363;
99. registratienummer 20.15364;
100. registratienummer 20.15365;
101. registratienummer 20.15366;
102. registratienummer 20.15367;
103. registratienummer 20.15368;
104. registratienummer 20.15369;
105. registratienummer 20.15370;
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106. registratienummer 20.15371;
107. registratienummer 20.15372;
108. registratienummer 20.15373;
109. registratienummer 20.15374;
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1. Aanleiding bestemmingsplan
De bebouwing van de Rabobank en het voormalige postsorteercentrum van TNT Post op de hoek van de Bossebaan en de Burgemeester 
van Hoofflaan staan al geruime tijd leeg. Er zijn plannen om ter plaatse vier appartementengebouwen te realiseren, variërend van 4 tot 
12 bouwlagen. Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van deze vier appartementengebouwen niet toe. Om dit toch mogelijk te 
maken is het ontwerpbestemmingsplan 'Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan' opgesteld en in procedure gebracht.

2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan' is op woensdag 12 augustus 2020 bekendgemaakt via een 
publicatie in de Staatscourant en het Gemeentenieuws in het Veldhovens Weekblad.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 ter inzage gelegen in het gemeentehuis 
van Veldhoven. Naast deze terinzagelegging was (en is) het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen via de websites 
www.ruimteliikeplannen.nl en www.veldhoven.nl.

3. Ingediende zienswijzen

3.1. Indieners zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn 67 zienswijzen ingediend.

Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:
1. J. Cadier, Begijnstraat 36 te Veldhoven (Reclamant 1; registratienummer 20.14705);
2. M. Eikhoudt, Begijnstraat 32 te Veldhoven (Reclamant 2; registratienummer 20.14624);
3. M. Hoogervorst, Bree 89 te Veldhoven (Reclamant 3; registratienummer 20.13796);
4. M. Kox, Lange Mees 64 te Veldhoven (Reclamant 4; registratienummer 20.14372);
5. M. Meulendijks-van de Looij, Bree 63 te Veldhoven (Reclamant 5; registratienummer 20.14024);
6. G. Holthuizen, Wega 7 te Veldhoven (Reclamant 6; registratienummer 20.14354);
7. M. Lensvelt, Wega 7 te Veldhoven (Reclamant 7; registratienummer 20.14355);
8. M. van Laarhoven, Merefeltstraat 71 te Veldhoven (Reclamant 8; registratienummer 20.14356);
9. M. Huijskes, De Groes 18 te Veldhoven (Reclamant 9; registratienummer 20.14357);
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10. H. Iding, Bree 34 te Veldhoven (Reclamant,10; registratienummer 20.14358);
11. Achmea Rechtsbijstand, mevrouw W. Dekkers, namens M.J.M. van Zomeren, Bree 52 te Veldhoven (Reclamant 11, registratienummer 

20.14620);
12. Van den Berg Ruimtelijke Ordening, de heer J. van den Berg, namens B. Burgers en Z. Akkus (Begijnstraat 38), F. Baroncelli (Bree 

56), H. van Berendonk en B. Theunissen (Bree 50), T. Abdelfattah en K. Mohames (Begijnstraat 37), J. Cadier en E. Cadier-Otte (Bree 
36), C. Simonse en E. Martens (Begijnstraat 34), M. Eikhoudt (Begijnstraat 32), J. Braam (Begijnstraat 28) en M. van Deursen 
(Begijnstraat 39) (Reclamant 12, registratienummer 20.14708 en aanvulling van de zienswijze registratienummer 20.15804);

13. J. Roijers, Begijnstraat 40 te Veldhoven (Reclamant 13; registratienummer 20.14704, 20.14794 en aanvulling 20.15877);
14. J. de Bonth, Begijnstraat 26 te Veldhoven (Reclamant 14; registratienummer 20.14446);
15. J. Roijers, S. Park, Y., S. en I. Roijers, Begijnstraat 40 te Veldhoven (Reclamant 15; registratienummer 20.14445 en toevoeging 

registratienummer 20.14573);
16. ARAG, de heer R.T. Kirpestein, namens de heer en mevrouw J.P.H. Ubaghs, Begijnstraat 64 te Veldhoven (Reclamant 16; 

registratienummer 20.14444);
17. ARAG, mevrouw E. Scheepers, namens J.J.M. Geominy, Begijnstraat 42 te Veldhoven (Reclamant,17; registratienummer 20.14574);
18. J. Hendriks, Begijnstraat 48 te Veldhoven (Reclamant 18; registratienummer 20.14523);
19. N. Ten Westereind, Grastapijt 9 te Eindhoven (Reclamant^; registratienummer 20.14398);
20. M. van Gennip, Tinelstraat 154 te Eindhoven (Reclamant-20; registratienummer 20.14397);
21. A. van Gompel, Eindhonseweg 48 te Steensel (Reclaman^21; registratienummer 20.14396);
22. R.W. Majoor, Elandlaan 4 te Waalre (Reclamant 22; registratienummer 20.14395);
23. H. van Dulman, adres onbekend (Reclamant-23; registratienummer 20.14394);
24. M. Huijbregts, adres onbekend (Reclaman^24; registratienummer 20.14393);
25. J. de Bonth, adres onbekend (Reclamant 25; registratienummer 20.14392);
26. Van Gerwen, Merefeltstraat 2 te Veldhoven (Reclamant-26; registratienummer 20.14391);
27. D. Vermelis, De Schimmerik 14 te Veldhoven (Reclamant-27; registratienummer 20.14390);
28. K. Boersma, Lange Mees 64 te Veldhoven (Reclamant 28; registratienummer 20.14389);
29. M. Machielsen, Zandoerle 26 te Veldhoven (Reclamant 29; registratienummer 20.14388);
30. M. van Maris, Fierlandtstraat 21 te Eindhoven (Reclamant-30; registratienummer 20.14387);
31. J. Pas, Lange Mees 14 te Veldhoven (Reclamant 31; registratienummer 20.14386);
32. G.H. van Aalderen, Begijnstraat 22 te Veldhoven (Reclamant 32; registratienummer 20.14385);
33. T. en L. Pulles, De Schimmerik 16 te Veldhoven (Reclamant-33; registratienummer 20.14384);
34. M. Oerlemans, Korte Kerkakker 2 te Veldhoven (Reclamant 34; registratienummer 20.14383);
35. J. Barendrecht, Parklaan 2 te Veldhoven (Reclamant 35; registratienummer 20.14382);
36. G. Kemp, Lepelkesweg 3 te Veldhoven (Reclamant 36; registratienummer 20.14381);
37. H. Baars, De Gaffel 6 te Veldhoven (Reclamant 37; registratienummer 20.14380);
38. M. van de Ven, Lange Kruisweg 108 te Veldhoven (Reclamant 38; registratienummer 20.14379);
39. I. Gün, Bree 213 te Veldhoven (Reclamant 39; registratienummer 20.14378);
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40. J. Smits, Klaverplein 32 te Veldhoven (Reclamant,40; registratienummer 20.14377);
41. Y.C. Bredée, Abdijtuinen 173 te Veldhoven (Reclamant 41; registratienummer 20.14376);
42. A. Çakir, Klisbeek 10 te Veldhoven (Reclamant 42; registratienummer 20.14375);
43. R. van de Ven, Lange Kruisweg 108 te Veldhoven (Reclamant,43; registratienummer 20.14374);
44. Van Rooij, Boekweitstraat 1 te Veldhoven (Reclamant 44; registratienummer 20.14373);
45. M. Gabro, Burgemeester van Hoofflaan 43 te Veldhoven (Reclamant 45; registratienummer 20.14362);
46. Adams, adres niet leesbaar (Reclamant 46; registratienummer 20.14371);
47. L. Leenen, Meiveld 127 te Veldhoven (Reclamant,47; registratienummer 20.14369);
48. W. Velthuizen, Kapelstraat-Noord 108 te Veldhoven (Reclamant 48; registratienummer 20.14368);
49. H. Verbaandert, Burgemeester van Hoofflaan 134 te Veldhoven (Reclamant-49; registratienummer 20.14367);
50. Familie de Jong, De Bussels 50 te Veldhoven (Reclamant 50, registratienummer 20.14366);
51. K. Verbaandert, Burgemeester van Hoofflaan 134 te Veldhoven (Reclamant 51; registratienummer 20.14365);
52. M.L.J. Geominy, Abramsdreef 9 te Veldhoven (Reclamant 52; 20.14364);
53. M. van Mol, Ambachtslaan 98 te Veldhoven (Reclamant,53; registratienummer 20.14363);
54. Segers, Kerktorenstraat 4 te Veldhoven (Reclamant 54; registratienummer 20.14370);
55. A. Slob, Burgemeester van Hoofflaan 118 te Veldhoven (Reclaman^55; registratienummer 20.14361);
56. Familie Huibers, Potakkerstraat 18 te Veldhoven (Reclamant 56; registratienummer 20.14360);
57. K. van Ravesteijn-Beeuwkes, Peppelbeek 52 te Veldhoven (Reclamant-57; registratienummer 20.14359);
58. D. Cools, Pleintjes 241 te Veldhoven (Reclamant 58; registratienummer 20.14572);
59. I. Barbat-Soskos, De Schimmerik 32 te Veldhoven (Reclamant-59; registratienummer 20.14571);
60. F. en L. Oosterbosch, Begijnstraat 30 te Veldhoven (Reclaman^60; registratienummer 20.14625);
61. J.D. Kampert, Bree 87 te Veldhoven (Reclamant 61; registratienummer 20.14621);
62. J. Geominy, Begijnstraat 42, J. de Bonth, Begijnstraat 26, M. Eikhoudt, Begijnstraat 32 en J. Roijers, Begijnstraat 40 allen te 

Veldhoven (Reclamant 62, registratienummer 20.14623);
63. I. en H. Rijntjes, Schimmerik 6 te Veldhoven (Reclamant 63; registratienummer 20.14622);
64. T. en D. Vermelis, De Schimmerik 14 te Veldhoven (Reclamant 64; registratienummer 20.14709);
65. Hopmans, Begijnstraat 7 te Veldhoven (Reclamant 65; registratienummer 20.14706);
66. J. Geominy, Begijnstraat 42 te Veldhoven, J. de Bonth, Begijnstraat 26 te Veldhoven, M. Eikhoudt, Begijnstraat 32 te Veldhoven, J. 

Roijers, Begijnstraat 40 te Veldhoven en de reclamanten genoemd in bijlage 1 (Reclamant 66; registratienummer 20.14793);
67. P. Westerhof en K. Westerhof-de Matter, Begijnstraat 9 te Veldhoven (Reclamant 67; registratienummer 20.14795).
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3.2. Ontvankelijkheid zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn binnen de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan ontvangen en enkele zienswijzen zijn 
binnen de daarvoor gestelde termijn aangevuld. Zienswijzen nr. 23, 24 en 25 zijn niet voorzien van een adres, enkel een naam en 
woonplaats. Het adres van de indiener van zienswijze nr. 46 is onleesbaar en niet traceerbaar. Hiermee wordt niet voldaan aan de 
indieningsvereisten van een zienswijze. Deze zienswijzen zijn dan ook niet ontvankelijk. Voor de volledigheid worden deze zienswijzen wel 
meegenomen in deze Nota.

3.3. ínhoud zienswijzen

Een groot deel van de zienswijzen zijn gelijkluidend of hebben dezelfde strekking. Deze zijn onder te verdelen in 9 categorieën. In 
onderstaande tabel is per reclamant aangegeven waar zijn of haar zienswijze betrekking op heeft.

Recla
mant
nr. INHOUD ZIENSWIJZEN

4.1.
Te
hoog

4.2.
Afweging
belangen

4.3.
Meer kwaliteit
Z ruimte voor 
groen

4.4.
Minder zon Z 
schaduw
werking

4.5.
Inbreuk
privacy

4.6.
Te druk

4.7.
Slechte
communicatie

4.8.
Sociale
woningbouw

4.9.
Geluids
overlast

4.10.
Overige zienswijzen

1. x x x x x x x
2. x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.1.
3. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.2.
4. x x x x x
5. x x x
6. x x x x x
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x Zie paragraaf 4.10.3.
10. x x x x x x x
11. x x x x Zie paragraaf 4.10.4.
12. x x x x x Zie paragraaf 4.10.5

13.
13a.
13b.
13c.

x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.6.

5



Veldhoven
14. x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.7.

Recla
mant
nr. INHOUD ZIENSWIJZEN

4.1.
Te
hoog

4.2.
Afweging
belangen

4.3.
Meer kwaliteit
Z ruimte voor 
groen

4.4.
Minder zon Z 
schaduw
werking

4.5.
Inbreuk
privacy

4.6.
Te druk

4.7.
Slechte
communicatie

4.8.
Sociale
woningbouw

4.9.
Geluids
overlast

4.10.
Overige zienswijzen

15.
15a.
15b.

x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.8.

16. x x Zie paragraaf 4.10.9
17. x x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.10
18. x Zie paragraaf 4.10.11
19. x x x x x
20. x x x x
21. x
22. x x x x x x
23. x x x x x
24. x x x x x x
25. x x x x x x
26. x x x x x x
27. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.12
28. x x x x
29. x
30. x x x x x x
31. x x x x
32. x x x x Zie paragraaf 4.10.13
33. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.14
34. x x x x
35. x x x x x x
36. x x x x x x
37. x x x
38. x x x x x x
39. x x x x x x
40. x x x x x x
41. x x x x
42. x x x x x x
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43. x x x x x x

Recla
mant
nr. INHOUD ZIENSWIJZEN

4.1.
Te
hoog

4.2.
Afweging
belangen

4.3.
Meer kwaliteit
Z ruimte voor 
groen

4.4.
Minder zon Z 
schaduw
werking

4.5.
Inbreuk
privacy

4.6.
Te druk

4.7.
Slechte
communicatie

4.8.
Sociale
woningbouw

4.9.
Geluids
overlast

4.10.
Overige zienswijzen

44. x x x x x
45. x x x x
46. x x x x
47. x x x x
48. x x x x
49. x x x x
50. x x x x
51. x x x x x Zie paragraaf 4.10.15
52. x x x x x x x
53. x x x x x x
54. x x x x x
55. x x x x x x
56. x x x x x
57. x x x x x x x
58. x x x
59. x x x x x Zie paragraaf 4.10.16
60. x x x Zie paragraaf 4.10.17
61. x x x Zie paragraaf 4.10.18
62. x x x x x x x Zie paragraaf 4.10.19
63. x x x x Zie paragraaf 4.10.20
64. x x x x Zie paragraaf 4.10.21
65. x
66. x x x x x Zie paragraaf 4.10.22
67. x x x x x x Zie paragraaf 4.10.23
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4. Reactie op ingediende zienswijzen

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. Eerst wordt de inhoud van de zienswijze samenvattend 
toegelicht. Deze inhoud is cursief gedrukt. De zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld. Onderstaand wordt per 
onderdeel Z zienswijze een reactie van de gemeente gegeven en wordt aangegeven of dit leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

4.1. Bebouwing te hoog

4.1.1. Inhoud zienswijzen
In de zienswijzen wordt aangegeven dat de bebouwing te hoog wordt, wat volgens reclamanten leidt tot horizonvervuiling. Een groot 
aantal reclamanten geeft hierbij aan dat woongebouwen A en D maximaal 12 meter en woongebouwen B en C maximaal 9 meter mogen 
worden. Anderen hebben het over onder andere maximaal 8, 6, of 4 bouwlagen hoog. In een aantal zienswijzen wordt hierbij vermeld dat 
het plan niet passend is bij de omgeving van het plangebied (bestaande uit woningen met 2 bouwlagen met kap) en een 
appartementencomplex aan de Bree van 3 woonlagen. Sommige indieners van de zienswijzen zijn van mening dat er ook alternatieve 
mogelijkheden zijn, zoals het verdelen van de bovenste bouwlagen over de overige gebouwen. Een accent kan naar de mening van de 
indieners ook gerealiseerd worden met minder woonlagen.

4.1.2. Reactie gemeente
Het plangebied van de te realiseren woongebouwen is gelegen op een bijzondere en markante locatie in Veldhoven: tegen de zuidentree 
van het City Centrum en aan een belangrijke verbindingsVontsluitingslijn tussen De Run en het noorden van Veldhoven. Juist door voor 
deze locatie een hoogteaccent te kiezen wordt de zuidentree van het City Centrum benadrukt. Aan de westzijde van het City Centrum is al 
een oriëntatiepunt, namelijk het bestaande appartementencomplex De Repel (15 bouwlagen, 14 woonverdiepingen hoog). Door hier te 
kiezen voor een hoogte-accent komt er ook een belangrijk oriëntatiepunt voor de zuidzijde van het City Centrum.

Door een getrapte opbouw van de appartementen richting het centrum wordt rekening gehouden met en aansluiting gezocht bij de 
(bebouwde) omgeving. Zo worden de twee appartementengebouwen B en C aan de zijde van de Schimmerik (met grondgebonden 
woningen met twee lagen met kap), gerealiseerd in vier woonlagen. Aan de zijde van de Bossebaan worden appartementengebouwen 
gerealiseerd in zes (gebouw A) en op de kruising met de Burgemeester van Hoofflaan wordt gebouw D gedeeltelijk in twaalf bouwlagen 
uitgevoerd. Aan deze zijde kan meer de hoogte worden gezocht gelet op het brede wegprofiel van de Bossebaan en de Burgemeester van 
Hoofflaan en de ruimere groene omzooming aan deze zijden. Hierdoor wordt voldoende afstand tot de woningen gehouden. Ook wordt 
door de hoogte aan de zijde van de Bossebaan te kiezen aangesloten bij de hogere bebouwing aan de Bree, waar volgens het geldende 
bestemmingsplan 'Centrum' appartementengebouwen mogen worden gerealiseerd met een bouwhoogte van 22 tot 28 meter.
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Indien gekozen zou worden voor een gelijkmatige verdeling van de hoogten over de verschillende appartementengebouwen, zoals enkele 
reclamanten voorstellen, zou dit tot een stedenbouwkundig te groot contrast leiden met de bestaande woningen aan de Schimmerik en is 
er geen sprake meer van het gewenste oriëntatiepunt.

De invulling met de hogere bebouwing vloeit verder voort uit het bepaalde in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven, waarin de 
ruimtelijke ambities voor Veldhoven zijn bepaald. Hierin is opgenomen dat de locatie is gelegen aan de Stedelijke As. De zone aan en 
rondom de Stedelijke As is gericht op het versterken van het stedelijke karakter van Veldhoven. De hoek Bossebaan - Burgemeester van 
Hoofflaan is aangewezen als 'Accent Stedelijke As'. Hier is invulling aan gegeven door te kiezen voor een hoogte-accent door middel van 
een gebouw van twaalf bouwlagen, waarmee een stedelijke uitstraling wordt gecreëerd en dus een bijdrage wordt geleverd aan de 
verstedelijkingsopgave. Door te kiezen voor een verstedelijking aan de Stedelijke As, wordt de druk om de verstedelijking in de overige 
wijken van Veldhoven te realiseren enigszins weggenomen. In de overige wijken kan hierdoor ruimte ontstaan voor een ruimer en 
groener karakter en kan het dorpse karakter daar bewaard blijven. Door de verstedelijking aan de Stedelijke As te realiseren, geven we 
invulling aan de ^est of both worlds'.

Ook in het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit is de locatie gelegen binnen het gebied wat is aangewezen als ^terk 
stedelijke structuur'. Op deze locaties wordt ingezet op opwaardering en doorontwikkeling van de stedelijke structuur en mag de 
stedelijke kant van de Veldhovense identiteit worden versterkt. Door hier meer stedelijke bebouwing met een hoogte-accent te realiseren 
wordt de stedelijke kant van Veldhoven tot uiting gebracht.

Juist vanwege de ligging op de kop van de Burgemeester van Hoofflaan, op de hoek van de Bossebaan en de Heemweg, nabij de 
zuidentree van het City Centrum acht de gemeente het stedenbouwkundig verantwoord om een accent te realiseren met een afwijkende 
hoogte van 12 woonlagen. Niet alleen vanuit zuidelijke richting, maar ook als men het City Centrum benadert vanuit westelijke 
(Bossebaan) of oostelijke richting (Heemweg) vormt dit accent een markering van het City Centrum aan de zuidzijde.

De stedenbouwkundige opzet van het City Centrum en de architectuur zijn kenmerkend voor de periode waarin het is gerealiseerd. De 
gemeente is van mening dat vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt een nieuwe impuls wenselijk is om het City Centrum, 
en met name ook de zuidentree, (weer) aantrekkelijk te maken. We beseffen dat een hoog gebouw van 12 lagen alleen niet bijdraagt aan 
de kwaliteitsverbetering, maar juist het ensemble van 4 nieuwe (woon)gebouwen met een extra accent op deze strategische locatie levert 
wel degelijk een bijdrage aan de versterking van de stedenbouwkundige structuur ter plaatse. Ook draagt het plan bij aan de ambitie, 
zoals verwoord in het Ambitiedocument, om de identiteit van Veldhoven te versterken door de dorpse en stedelijke kant nadrukkelijker tot 
uiting te laten komen. Dit doen we door de contrasten te vergroten. In dit geval betreft het de versterking van de stedelijke kant.

De gemeente heeft er enkele jaren geleden voor gekozen om de muziekschool Art4U te handhaven op de huidige locatie. Met de 
vaststelling van het CentrumOntwikkelingsProgramma (COPr) is ook beleid ingezet om alle stedelijke voorzieningen in/nabij het City 
Centrum te huisvesten. Zo vormen de muziekschool samen met het nieuwe zwembad/sporthal, bibliotheek, servicebioscoop, theater De 
Schalm en diverse horeca- en winkelvoorzieningen de kern van de voorzieningenstructuur die het centrum van Veldhoven aantrekkelijk
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maken. Deze voorzieningen zijn allemaal van hoog kwaliteitsniveau en onderling op loopafstand te bereiken. De nieuwe 
woningbouwontwikkeling wordt rondom de muziekschool ontwikkeld en ingepast. Tijdens de informatieavonden is gebleken dat er veel 
belangstelling is om dicht bij de voorzieningen in het City Centrum te wonen. Vanwege de nabijheid van de voorzieningen verwacht de 
gemeente een verminderd gebruik van auto's en juist meer loop- en fietsbewegingen van en naar het centrum. De enorme belangstelling 
zien wij dan ook als een bevestiging van de gemaakte stedenbouwkundige keuzes en afwegingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt om 
het City Centrum kracht bij te zetten.

4.1.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de onderbouwing van de hoogte van de bebouwing uitgebreider in de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen.

4.2. Belangenafweging

4.2.1. ínhoud zienswijzen
Reclamanten geven aan dat er geen goede belangenafweging heeft plaatsgevonden. Zo wordt in enkele zienswijzen opgemerkt dat er 
nooit goed onderzoek is gedaan bij omwonenden, er geen goede afstemming met omwonenden heeft plaatsgevonden wat het maximaal 
aantal appartementen en maximale hoogte kan zijn en is er geen rekening gehouden met de belangen van omwonenden. De hoogte en 
het aantal appartementen stond altijd al vast. Over de belangenafweging is niets terug te vinden in het plan.

4.2.2. Reactie zienswijzen
De bebouwing van de Rabobank en het voormalig postsorteerbedrijf staat al lange tijd leeg. Dat deze locatie om een herontwikkeling 
vraagt, is duidelijk (en wordt in de zienswijzen door een groot aantal reclamanten ook erkend). Bij de ontwikkeling is getracht de 
omwonenden goed te informeren over de plannen en de reacties te peilen. Zo zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd door de 
ontwikkelaar, waar de gemeente ook aanwezig was om vragen te beantwoorden. Ook heeft de ontwikkelaar diverse 
keukentafelgesprekken gehouden, waar de gemeente een terugkoppeling van heeft ontvangen en hebben individuele gesprekken met 
omwonenden plaatsgevonden. Uit de informatie-avonden en de contacten met de bewoners kwam naar voren dat er met name onrust 
was over de inbreuk op de privacy, schaduwwerking, parkeeroverlast en windhinder. Om deze belangen van omwonenden zo goed 
mogelijk mee te wegen hebben wij nader onderzoek gedaan naar de schaduwwerking, hebben er gesprekken met omwonenden over het 
parkeren plaatsgevonden, is een zichtlijnenstudie en een onderzoek naar mogelijke windhinder uitgevoerd.

Dat het drukker wordt door de nieuwe invulling van de woongebouwen, dat er sprake is van een ander uitzicht, dat er voor enkele 
omwonenden iets meer schaduwwerking zal zijn (zie onze reactie op de zienswijzen in paragraaf 4.4.) en dat de privacy van enkele 
omwonenden enigszins wordt aangetast (zie onze reactie op zienswijze nr. 4.5) klopt, maar is naar onze mening niet dusdanig dat het 
plan onevenredig nadelige gevolgen heeft voor de omwonenden dan wel leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bovendien
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bestaat er geen recht op blijvend vrij(er) uitzicht en zal de ontwikkeling plaatsvinden op een locatie nabij het centrum in een steeds meer 
verstedelijkt gebied.

In onze belangenafweging nemen wij nadrukkelijk mee dat Veldhoven steeds verder aan het verstedelijken is. Veldhoven is gelegen in de 
Brainportregio en maakt deel uit van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Brainport is een regio met internationale allure. Dit betekent 
dat niet alleen mensen vanuit de regio, maar vanuit diverse werelddelen hier komen werken en vaak ook wonen. De druk die onder 
andere hierdoor op de woningmarkt ontstaat is dan ook groot. Om versneld aan deze behoefte te voldoen is er op 9 maart 2019 een 
woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant om een bijdrage te leveren aan de versnelling 
van de woonopgave in onze regio. Hierbij is afgesproken dat ook Veldhoven een belangrijke bijdrage zal leveren in het realiseren van 
woningen. Juist onderhavige locatie is een geschikte locatie om die belangrijke bijdrage te leveren aan de woningbouwproductie en dus de 
invulling van de woningbouwbehoefte te concretiseren. Ook biedt deze locatie de mogelijkheid om een nieuw bijzonder woonmilieu aan 
Veldhoven toe te voegen: een stedelijk woonmilieu met alle benodigde sociaal-maatschappelijke, culturele en winkelvoorzieningen op 
loopafstand.

Op basis van het voornoemde hebben wij een afweging gemaakt tussen de belangen van de omwonenden en het algemeen belang. Op 
basis hiervan hebben wij gemeend meer belang te moeten hechten aan de bijdrage aan de woningbehoefte. Hierbij zetten wij in op een 
dusdanige verstedelijking (met hogere bebouwing), die plaatsvindt op de juiste locaties, namelijk op een locatie waar we de stedelijke 
kant van Veldhoven willen benadrukken en grenzend aan het City Centrum.

4.2.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de belangenafweging die heeft plaatsgevonden uitgebreider in de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen.

4.3. Meer kwaliteit/ruimte voor groen

4.3.1. Inhoud zienswijzen
In een groot aantal zienswijzen wordt opgemerkt dat er meer ruimte moet zijn voor openbaar groen in een parkachtige omgeving, 
gezamenlijke ruimte binnen en buiten en duurzaamheid. Enkelen geven aan dat de invulling als sterlocatie juist gestalte kan krijgen door 
ruimte te geven aan openbaar groen en/of natuurlijke gevels. Op basis van de verbeelding mag tot 850Zo bestraat of bebouwd worden en 
heeft slechts 150Zo een groenbestemming, welke ook nog gebruikt mag worden voor onder andere fietsenstallingen, bushokjes, voetpaden 
en trappen.

4.3.2. Reactie gemeente
In de huidige situatie bevindt zich in het plangebied oude bebouwing met parkeerplaatsen welke niet landschappelijk zijn ingepast. Het 
geheel heeft nu een rommelige stenige uitstraling. In de nieuwe situatie wordt ingezet op het realiseren van een viertal gebouwen in een
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parkachtige omgeving. In het richtdocument zijn hier enkele beschrijvingen I ambities voor opgenomen. In het bestemmingsplan is voor 
de aaneengesloten gronden die als groen worden ingericht een bestemming 'Groen' opgenomen. Dit betreft ongeveer 170Zo van het 
plangebied. In het bestemmingsplan lobbeek, d'Ekker en Zonderwijk 2017' had ongeveer 10oZo van de gronden binnen het plangebied de 
bestemming 'Groen'. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan betekent dit dus al een vergroting van de oppervlakte van de 
gronden met de bestemming Groen. Het klopt dat binnen deze bestemming ook andere voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden mogen 
worden gerealiseerd, maar wij zijn van mening dat dergelijke ondergeschikte voorzieningen de groene uitstraling niet aantasten.

Dat enkel deze gronden zijn aangewezen voor een Groen-bestemming betekent overigens niet dat in de bestemmingen 'Wonen- 
Gestapeld' en Verkeer' geen groenvoorzieningen worden gerealiseerd. Binnen deze bestemmingen zijn de plannen er ook op gericht om 
groen te realiseren. Op dit moment is de uitwerking van de inrichtingsplannen nog niet geheel gereed, dus kunnen de betreffende 
gronden nog niet concreet worden aangewezen. Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is dat ook niet nodig. Van belang is dat 
een deel van het plangebied daadwerkelijk groen wordt ingericht. Daarom zal in de planregels een voorwaardelijke verplichting worden 
opgenomen om zeker te stellen dat 30oZo van het plangebied binnen één jaar na oplevering van het laatste gebouw groen moet zijn 
ingericht en vervolgens in stand gehouden moet worden. Omdat het ook mogelijk is de groenvoorzieningen aan te leggen op het 'dak' van 
de op te richten (ondergrondse) bebouwing, wordt de voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan de oplevering van het laatste gebouw.

4.3.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt in artikel 5 'Wonen - Gestapeld' de volgende voorwaardelijke verplichting opgenomen:
Het gebruik van de bebouwing voor wonen is niet toegestaan indien binnen één jaar na oplevering van het laatste gebouw in het 
plangebied niet minimaal 30Z van de gronden van het plangebied voor bij de bestemming Groen passende groenvoorzieningen zijn 
ingericht en de gerealiseerde groenvoorzieningen vervolgens in stand wordt gehouden.

4.4. Minder zon en schaduwwerking

4.4.1. Inhoud zienswijzen
De meeste indieners van een zienswijze geven aan dat de wens bestaat om minder hoog te bouwen in verband met de vermindering van 
zon en schaduwwerking.

4.4.2. Reactie gemeente
Bij het ontwerpbestemmingsplan was in bijlage 14 een bezonningsstudie gevoegd. De uitgevoerde bezonningsstudie maakt inzichtelijk dat 
de nieuwbouw voor de woningen ten zuiden van het plangebied (Schimmerik), en ten westen (Van Aelstlaan, Papenvoort en 
Kerktorenstraat) geen gevolgen heeft voor de bezonning. Uit dit onderzoek volgde ook dat de nieuwbouw mogelijk minimale gevolgen 
heeft voor een beperkt aantal woningen aan de Bree en Begijnstraat. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nader, gedetailleerder, 
onderzoek uitgevoerd voor de woningen aan de Bree en Begijnstraat. Deze wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.
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Er is geen gemeentelijk beleid voor bezonning. Om te bezien in hoeverre de ontwikkeliing aanvaardbaar is, is in het nadere onderzoek 
onderzocht of voldaan wordt aan de TNO-norm. Uit dit onderzoek volgt dat zelfs aan de 'strenge' TNO-norm wordt voldaan. Volgens deze 
norm is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als er ten minste drie mogelijke bezonningsuren per dag zijn in de periode 
van 19 januari tot 22 november. Uit het onderzoek volgt dat er geen sprake is van een onaanvaardbare schaduwwerking.

4.4.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen is een nadere bezonningsstudie uitgevoerd. Deze wordt als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan gevoegd.

4.5. Inbreuk privacy

4.5.1. Inhoud zienswijzen
Reclamanten vrezen inbreuk op hun privacy door de hoogte van de geplande bebouwing. Ook meldt een enkele zienswijze dat in het 
bestemmingsplan op geen enkele wijze wordt ingegaan wat de gevolgen voor de privacy van de omwonenden betekent.

4.5.2. Reactie gemeente
Voor een informatie-avond in december 2018 is een zichtlijnenstudie uitgevoerd om aan omwonenden inzichtelijk te maken wat de 
gevolgen van de realisering van de appartementengebouwen is voor het zicht op de woningen Z percelen. Uit deze studie volgt dat het 
zicht vanuit de appartementen op de woningen gelegen aan de Begijnstraat, de Lange Mees, Burgemeester van Hoofflaan en de Bree 
minimaal is. Dit wordt veroorzaakt door de afstand, maar ook door de aanwezige bomen die veel rechtstreeks zicht op de percelen weg 
nemen. De afstand van gebouw C tot de voorgevel van de woningen aan de Begijnstraat bedraagt hemelsbreed circa 55 meter of meer.
De afstand van gebouw D met de maximale hoogte tot de voorgevel van de woningen aan de Begijnstraat bedraagt cira 60 meter of meer 
en de afstand tot de achtertuinen van de woningen aan de Begijnstraat bedraagt zelfs circa 65 meter of meer.
Ook de appartementen aan de Bree liggen op een hemelsbrede afstand van circa 60 meter tot het hoogste gedeelte van gebouw D. Het 
gedeelte van gebouw D met een maximale hoogte van 14 meter ligt op een afstand van circa 55 meter afstand tot de appartementen aan 
de Bree. Ook voor de Bree staan vele bomen die het zicht wegnemen. Deze afstanden zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt acceptabel, 
mede gezien de ligging langs een belangrijk knooppunt en de nabijheid van het City Centrum.
Gelet op deze ruime afstand tot de woningen worden details in de woningen of tuinen Z terrassen niet goed zichtbaar. Bovendien 
belemmeren de bomen aan de zijde van de Burgemeester van Hooflaan en de Bossebaan het zicht op de woningen. Hierbij nemen wij in 
overweging dat mensen die op hogere hoogte wonen de keuze om hier te wonen vooral baseren op uitzicht en vergezicht. Hoewel het 
effect in de winter kleiner is, is er nog wel een zekere mate van beschutting. De inbreuk op de privacy is dan ook zeer beperkt.

De woningen aan de Schimmerik zijn op een kortere afstand gelegen van de te realiseren gebouwen B en C. Deze worden op een afstand 
van circa 20 meter van de voorgevels van de woningen gerealiseerd. Gelet op het feit dat vanaf de gebouwen B en C gekeken wordt op
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de voorgevels van de woningen, is er sprake van enige aantasting van de privacy, maar is deze niet dusdanig dat er sprake is van een 
onaanvaardbare aantasting.

Gelet op het voornoemde zijn wij van mening dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de privacy. Voor een groot 
aantal reclamanten is er zelfs sprake van een minimale tot geen aantasting van de privacy. In het ontwerpbestemmingsplan was de 
zichtlijnenstudie niet als bijlage opgenomen. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt deze alsnog opgenomen.

4.5.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de zichtlijnenstudie als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd.

4.6. Te druk

4.6.1. ínhoud zienswijzen
Reclamanten geven aan dat het plan 'te druk' wordt. Hierbij zijn er zorgen over de parkeeroverlast voor omwonenden, maar ook dat er 
geen overlast mag ontstaan ten gevolge van natuurlijke ventilatie van de half-verdiepte parkeergarages. Ook meldt een enkele zienswijze 
dat met het realiseren van nog 93 bovengrondse parkeerplaatsen, het plan te vol is voor deze locatie.

4.6.2. Reactie gemeente
De locatie is gelegen tegen het City Centrum, in het middelpunt van Veldhoven. Dat hier in hogere dichtheden wordt gebouwd en 
daardoor wat drukker wordt, vinden wij passend bij de ligging van de locatie. Dit zorgt voor meer levendigheid in/rondom het 
centrumgebied.

Wij zijn verder van mening dat door de realisering van 170 appartementen het niet 'te druk' wordt. Zo kan het verkeer door de profilering 
van de Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan en de inrichting van de rotonde aan de Bossebaan goed worden afgewikkeld en 
doorstromen. Zie voor een nadere toelichting op de verkeersgeneratie van deze ontwikkeling en de afwikkeling van de verkeersstromen 
ook het gestelde onder 4.10.5, sub e.

Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost. Zo voorziet het plan in de benodigde parkeerbehoefte, welke voldoet aan het 
gestelde in de CROW (publicatie 381). Deze publicatie bevat landelijke parkeerkencijfers die richting geven aan het aantal aan te leggen 
parkeerplaatsen bij (nieuwe) ontwikkelingen. De gemeentelijke parkeernormen zijn afgeleid van deze landelijke kencijfers. Aangezien het 
plan aan deze cijfers voldoet, zien wij geen reden om er vanuit te gaan dat door het plan parkeeroverlast optreedt. Zie voor de 
berekeningen en de regeling ook de reactie van de gemeente op zienswijze 4.10.5, sub f.

Ambtshalve en ten overvloede merken wij hier nog op dat vanwege de zorgen van de omwonenden over mogelijke parkeeroverlast we 
voornemens zijn een blauwe zone in te voeren nadat het project is afgerond. Deze blauwe zone is van toepassing op de openbare
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parkeerplaatsen in het gehele plangebied, inclusief De Schimmerik, van maandag t/m zaterdag van 8-18 uur (vrijdagen tot 21 uur) met 
een parkeerduur van maximaal 2 uur. Ook worden eind 2020 op diverse parkeerterreinen in het City Centrum blauwe zones ingevoerd. 
Twee langparkeerterreinen, alsmede de parkeergarage Geer, blijven betaald parkeren (met eerste 2 uur gratis parkeren). Dit kan 
mogelijk ook al leiden tot een andere parkeersituatie in en rondom het CityCentrum. Wij zullen de parkeersituatie in en rondom het 
CityCentrum na oplevering van de appartementen aan de Bossebaan monitoren. Mocht uit deze monitoring blijken dat er sprake is van 
parkeeroverlast, dan bekijken wij hoe deze op te lossen is. Vooralsnog zien wij geen aanleiding om hier op voorhand al op te anticiperen.

Gevreesd wordt voor overlast door de natuurlijke ventilatie van de parkeergarages. Het plan draagt 'niet in betekende mate' bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk. 
Reclamanten hebben niet aangegeven of aangetoond waar deze vermeende overlast op is gebaseerd.

4.6.3. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.7. Slechte communicatie

4.7.1. ínhoud zienswijzen
De communicatie met de omwonenden is slecht en informatie is niet of niet tijdig ter beschikking gesteld.

4.7.2. Reactie gemeente
In 2018 zijn door de ontwikkelaar informatie-bijeenkomsten georganiseerd met als doel geïnteresseerden en omwonenden zo goed 
mogelijk te informeren over de plannen en de reacties te peilen. Bij deze bijeenkomsten was de gemeente ook aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Ook heeft de ontwikkelaar diverse keukentafelgesprekken gehouden, waarover de gemeente een terugkoppeling heeft 
ontvangen. Met enkele omwonenden hebben individuele gesprekken plaatsgevonden. De boodschap op zowel de informatie-avonden als 
daarbuiten is altijd geweest dat, indien gewenst, de gemeente bereid is om over deze ontwikkeling het gesprek aan te gaan met 
omwonenden. Een aantal bewoners heeft hier actief gebruik van gemaakt. Wij betreuren het dat de communicatie met de omwonenden 
als slecht wordt beoordeeld. Wij willen hierbij opmerken dat als men het niet eens is over bepaalde onderdelen van het plan, dat niet 
automatisch betekent dat er sprake is van een slechte communicatie. Wij hebben zo open mogelijk alle informatie gedeeld over het plan. 
Enkele vragen van omwonenden over de uitvoering van het plan konden vanwege de fase waarin het plan zich nu bevindt, nog niet 
beantwoord worden. Dat betekent niet dat informatie niet of niet tijdig beschikbaar is gesteld.

4.7.3. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.8. Sociale woningbouw

4.8.1. ínhoud zienswijzen
Reclamanten geven aan dat er behoefte is aan betaalbare woningen f sociale woningbouw. Ook geven reclamanten aan dat de regel is dat 
22-230Zo sociale huur wordt gerealiseerd. Het aandeel sociale woningbouw is in het plan maar 90Zo.

4.8.2. Reactie gemeente
In het plan is voorzien in de realisering van 170 appartementen. Hierbij zullen de woningen in verschillende categorieën worden 
gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Van de 170 appartementen wordt 90Zo van de woningen in de categorie sociale huur/koop 
gerealiseerd, 100Zo lage middenhuur, 150Zo hoge middenhuur en 660Zo in de categorie dure huur. Het klopt dat in de Woonvisie is bepaald 
dat gestreefd wordt naar 22Z sociale woningbouw. Dit is echter verdeeld over het totale woningbouwprogramma van Veldhoven.
Omdat in de wijken waar het plangebied in/nabij ligt (Centrum, Cobbeek, d'Ekker) al veel sociale koop (gemiddelde WOZ-waarden 
behoren tot de laagste van alle wijken in Veldhoven) en sociale huur (resp. 53Z, 30Z en 40Z corporatiewoningen) aanwezig is, wordt 
door middeldure en dure huur te realiseren, een goed aanvullend programma gerealiseerd. Hierdoor wordt de wijk als geheel versterkt. 
Tijdens de totstandkoming van de Woonvisie is in 2016 met vertegenwoordigers van de wijk afgesproken om in te zetten op een 
afwijkend (lees: lager) percentage sociale huur- en koop woningen, waardoor goede doorstroommogelijkheden binnen de wijk worden 
gecreëerd.

Daarnaast beseffen wij ons dat het te veel stapelen van ambities leidt tot onhaalbare projecten. Per locatie kiezen we dan ook welke 
ambities het belangrijkste zijn. Voor deze locatie is dat het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende stedelijke 
bebouwing, die een accent vormt als oriëntatiepunt bij het centrum en de Stedelijke As. Waarom in voorliggend plan 9Z sociale 
huurwoningen wordt gerealiseerd zal in de toelichting van het bestemmingsplan beter worden beschreven.

4.8.3. Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de motivering om 9Z sociale woningbouw in het plan te realiseren uitgebreider in de toelichting 
van het bestemmingsplan opgenomen.

4.9. Geluidsoverlast

4.9.1. Inhoud zienswijzen
Er zijn zorgen over geluidsoverlast voor de omwonenden. Reclamanten geven aan dat enkel is gekeken naar de geluidsbelasting voor de 
nieuwe woningen en niet wat de ontwikkeling betekent voor de huidige woningen en de leefbaarheid van omwonenden. Hierbij maken 
enkele indieners van de zienswijzen zich zorgen over de geluidreflecties die door de hoge bebouwing plaatsvinden en de geluidsbelasting 
die door de extra verkeersbewegingen plaatsvinden. Ook geven enkele reclamanten aan dat het doorrekenen van simulaties niet 
voldoende is, omdat deze de bestaande galmen niet voldoende meenemen.
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4.9.2. Reactie gemeente
De gemeente heeft alsnog onderzoek uit laten voeren naar de gevolgen van de ontwikkeling op de geluidsbelasting op omliggende 
woningen. In de computermodellen waar in het onderzoek gebruik van is gemaakt, zijn de reflecties van de gebouwen van het nieuwe 
appartementencomplex meegenomen. Hierbij zijn de gevels van de gebouwen dusdanig ingevoerd dat het geluid voor 800Zo wordt 
gereflecteerd. Uit het aanvullende onderzoek volgt dat de toename op de gevels van omwonenden maximaal 1 dB bedraagt op 1 enkel 
toetspunt, wat een niet hoorbaar verschil zal zijn.

4.9.3 Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijzen is een onderzoek naar de geluidsbelasting door het plan voor de omliggende woningen uitgevoerd. 
Deze wordt als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd en de toelichting wordt op dit punt aangevuld.

4.10. Overige zienswijzen

4.10.1. Reclamant 2

a. Ontwikkeling past niet in de structuurvisie. Hierin is bepaald dat incidenteel hogere bebouwing is toegestaan, mits dit passend is in de 
omgeving en zorgvuldig vormgegeven.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar onze reactie en de verantwoording dat de ontwikkeling past in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven (zie 
paragraaf 4.1.2). De verwijzing van reclamant dat in de Structuurvisie is opgenomen dat incidenteel hogere bebouwing is toegestaan, 
heeft niet zozeer betrekking op ontwikkelingen in de Stedelijke As, maar heeft betrekking op de dorpsstructuur. Uit de Ruimtelijke 
Structuurvisie Veldhoven volgt immers dat aan de Stedelijke As hogere bebouwing en een bijzondere invulling op een dergelijke markante 
locatie wenselijk is. Een gebouw met een hoogte van twaalf woonlagen draagt hier goed aan bij.

b. Tijdens het spel zijn de spelregels veranderd: er is bepaald dat per nieuwbouw project hoogbouw bepaald mag worden.

Reactie gemeente:
De opmerking van reclamant dat tijdens het spel de spelregels zijn veranderd is niet juist. Waar reclamant naar alle waarschijnlijkheid op 
doelt is dat de gemeenteraad in juli 2019 heeft besloten geen maximale hoogtes voor bebouwing in gebieden te bepalen, maar verzoeken 
locatie-specifiek te beoordelen. In het geldende gemeentelijke beleid waren geen maximale hoogtes voor nieuwe ontwikkelingen 
opgenomen, wat in juli 2019 door de raad is bevestigd door per locatie afwegingen te maken en maatwerk te leveren.
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c. De uitgevoerde zonnestudie is gedaan met strategisch gekozen data. Met name in de maanden april, mei, september en oktober is er 
schaduw voor de Begijnstraat.

Reactie gemeente:
Zie reactie van gemeente in paragraaf 4.4.2. Verder willen wij nog opmerken dat de gekozen data het meeste inzicht geven. Het zijn 
inmers die dagen dat de zon het hoogst (21 juni, langste dag) en het laagst (21 december, kortste dag) staat en de dagen dat de zon hier 
tussenin staat. Reclamant heeft niet aannemelijk gemaakt dat door dit plan er sprake is van schaduwwerking voor zijn woning/perceel.

d. Voelt zich niet gehoord als burger. Als de sterlocatie en hoogte worden besproken, kan hier niets meer aan veranderd worden.

Reactie gemeente:
Wij betreuren het dat reclamant zich niet gehoord voelt als burger. Wij hebben getracht de bedenkingen van de omwonenden bij de 
plannen zo goed mogelijk te wegen en te betrekken. Zo was bekend dat er bedenkingen waren over de gevolgen van het plan voor de 
zoninval en schaduwwerking. Juist vanwege deze reden hebben wij een bezonningsstudie uitgevoerd, welke wij voor de ter inzage legging 
van het ontwerpbestemmingsplan al gedeeld hebben met reclamant en welke vervolgens als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan is gevoegd. Uit dit onderzoek volgt dat er geen gevolgen zijn voor reclamant. Daarnaast was er onzekerheid bij 
reclamant over de windhinder die bij hogere gebouwen zou ontstaan. Ook hiervoor hebben we nader onderzoek uit laten voeren en 
toegevoegd aan het bestemmingsplan. Ook uit dit onderzoek volgt dat het plan aanvaardbaar is. Dat we uiteindelijk niet dezelfde mening 
hebben over de te realiseren hoogte van de bebouwing, betekent niet dat we niet geluisterd hebben.

e. Realiseer de parkeergarage geheel ondergronds; betere zuivering door ventilatie en meer groen mogelijk.

Reactie gemeente:
Op basis van voorliggend bestemmingsplan is het mogelijk een half ondergrondse parkeergarage te realiseren. Door een parkeergarage te 
realiseren verbetert de uitstraling van het plan. Zo kunnen de auto's uit het zicht worden onttrokken en kan de ruimte op de half 
verdiepte parkeergarage worden gebruikt voor een groene inrichting. De halfondergrondse parkeergarage is goed geïntegreerd in het plan 
en kan maximaal 1,3 meter hoog worden. Hierdoor kun je over het parkeerdek heen blijven kijken, wat zorgt voor openheid in het plan 
en creëren van doorzichten. Ook een halfondergrondse parkeergarage draagt bij aan een goede uitstraling van het plan. Gelet hierop zien 
wij geen noodzaak voor het uitvoeren in een volledig ondergrondse parkeergarage.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.10.2. Reclamant 3

Kruispunt wordt heel erg druk en onoverzichtelijk met veel extra verkeer van de nieuwe appartementen.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.6.2. en 4.10.5, sub e. In de toekomstige situatie wordt het grootste deel van het 
plangebied ontsloten vanaf de rotonde aan de Bossebaan-Veken. De maatvoering van de rotonde en de inrichting van de omliggende 
gebiedsontsluitingswegen Bossebaan, Heemweg en Burgemeester van Hoofflaan (allen 50 km/uur) zorgen ervoor dat het verkeer op een 
verantwoorde manier afgewikkeld kan worden en niet tot problemen leidt. Ook de huidige verkeerslichten op de T-splitsing Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan-Heemweg en het verderop gelegen (ook met verkeerslichten geregelde) kruispunt Sterrenlaan - Bossebaan 
zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling. Juist door het profiel van de Bossebaan, de rotonde en de verkeerslichten op nabijgelegen 
kruispunten zorgen ervoor dat alles overzichtelijk blijft. De dimensionering van het huidige wegenstelsel kan de verkeersstromen goed 
aan.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.3. Reclamant 9

Ten koste van het dorps aanzien.

Reactie gemeente:
De druk om woningbouw te realiseren en te voorzien in de enorme woningbehoefte is op dit moment heel groot in Veldhoven. Door juist 
te kiezen om verstedelijking op bepaalde locaties binnen Veldhoven toe te staan (aan de Stedelijke As ter plaatse van het 'Accent 
Stedelijke As' en nabij het City Centrum) vermindert dit de druk in omliggende wijken. Ook is in het Ambitiedocument bewust gekozen 
voor het versterken van de identiteit van Veldhoven door de dorpse en stedelijke kant te benadrukken. Voor deze locatie is gekozen om 
de stedelijke kant van Veldhoven te benadrukken.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.10.4. Reclamant 11

De bezonningsstudie geeft geen vergelijking tussen de huidige en de voorgestelde situatie. Hierdoor is niet duidelijk wat dit betekent voor 
lichtinval van reclamant. Ook wordt in de studie geen rekening gehouden met het feit dat deze bomen in de winter zonder blad staan en 
nagenoeg geen schaduw veroorzaken.

Reactie gemeente:
Om de gevolgen van de voorgestelde situatie te zien is het niet noodzakelijk om de huidige situatie qua bezonning in beeld te hebben. De 
bezonningsstudie laat voldoende duidelijk zien wat de gevolgen van het plan voor de bezonning van de reclamanten zijn. Zie ook de 
gemeentelijke reactie in paragraaf 4.4.2.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.5. Reclamant 12

a. Plan is in strijd met de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven. Zo valt het plan in gebieden die zijn aangeduid als 'Planmatige 
uitbreidingen'. De vraag is in hoeverre de ontwikkeling aan de Stedelijke As zich verhoudt tot de voorgestane ontwikkelingen van de 
gebieden die zijn aangeduid als 'Planmatige uitbreidingen'. De ontwikkelingsrichtingen zijn in tegenspraak met elkaar. Omdat de visie dit 
niet duidelijk aangeeft, is deze dubbelzinnig. Ook is de Ruimtelijke Structuurvisie inmiddels 11 jaar en verouderd. Gelet hierop kan het 
niet dienen als onderbouwing voor het onderhavige bestemmingsplan. Er moet eerst een actuele visie worden vastgesteld.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar de gemeentelijke reacties in de paragrafen 4.1.2 en 4.10.1, sub a. Verder is de Ruimtelijke Structuurvisie 
Veldhoven voldoende duidelijk: de Stedelijke As, zoals die is aangeduid op de visiekaart, geeft duidelijk aan waar we het stedelijke 
karakter van Veldhoven willen versterken. Zo loopt de Stedelijke As over de Burgemeester van Hoofflaan, waar het plangebied ook aan is 
gelegen. Deze uitgangspunten passen nog steeds in de ruimtelijke ambities voor Veldhoven. Dit volgt ook uit het recentere 
Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit en de Strategische Keuzen die door de gemeenteraad op 27 oktober 2020 als 
voorbereiding op de Omgevingsvisie zijn vastgesteld. Ook hier wordt ingezet op het versterken van de stedelijke structuur in de zones 
rondom de Burgemeester van Hoofflaan en het City Centrum.

b. Door het vaststellen van de werkwijze omtrent het beoordelen van hoogbouw op 2 juli 2019 door de gemeenteraad geeft de raad elke 
sturing uit handen en geeft het geen kaders voor ruimtelijke ontwikkeling. Opvallend is dat dit besloten is nadat de plannen voor de 
ontwikkeling bekend zijn geworden.
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Reactie gemeente:
De beslissingsbevoegdheid voor het vaststellen van bestemmingsplan is gelegen bij de gemeenteraad. Door het al dan niet vaststellen 
van bestemmingsplannen geeft de gemeenteraad juist sturing aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Veldhoven. De kaders hiervoor 
heeft de gemeenteraad al bepaald in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven en het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit. 
Omdat er onduidelijkheid was over de maximaal toegestane hoogte en de vraag naar voren kwam of het wellicht wenselijk was in beleid 
voor bepaalde gebieden maximale hoogtes te bepalen, is door de gemeenteraad op 2 juli 2019 besloten dat maatwerk de voorkeur heeft 
en per locatie wordt beoordeeld wat aanvaardbaar is.

c. De bouwmogelijkheden worden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan ongekend vergroot. Deze enorme toename dient 
uitzonderlijk goed gemotiveerd te worden.

Reactie gemeente:
Het klopt dat de bouwmogelijkheden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan vergroot worden. In de toelichting van het 
bestemmingsplan hebben wij de nadere motivering daarvoor gegeven. Daarnaast verwijzen wij naar de gemeentelijke reacties in 4.1.2 en
4.2.2. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de motivering op een aantal punten, zoals de belangenafweging, in de toelichting van het 
bestemmingsplan aangevuld.

d. Onduidelijk is hoe de bezonningsstudie tot stand is gekomen. Het is gebruikelijk om de normen van TNO te hanteren. Elke 
verantwoording van de bezonningsstudie ontbreekt. Conclusie op basis van de studie dat dit aanvaardbaar is, is onjuist. Gevolg van de 
nieuwbouw is dat de woningen van de reclamanten vanaf 19.00 uur (en in het voor- en najaar zelfs vanaf 17.00 uur) in het geheel (zowel 
aan de achter- als ook voorzijde) geen zon meer hebben.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie 4.4.2.

e. Er wordt volgens de toelichting uitgegaan van CROW-publicatie nummer 381 voor de verkeersgeneratie. Wordt hier echter vanuit 
gegaan dan zijn er niet 833 maar 1058 verkeersbewegingen per etmaal. Voor appartementen van het middensegment geldt een 
gemiddelde van 5,1 verkeersbewegingen per etmaal en voor het dure segment gemiddeld 6,8 verkeersbewegingen.

Reactie gemeente:
Voor de gevolgen van de ontwikkeling op de verkeersintensiteiten, verkeersafwikkeling en doorstroming is gekeken naar het 
verkeersmodel Zuidoost-Brabant (BBMA2018). Hierin zijn de verkeersintensiteiten voor het basisjaar 2015 en het toekomstjaar 2030 
opgenomen. In het toekomstjaar zijn ook de geplande ontwikkelingen in Veldhoven en de regio opgenomen. Door het toekomstjaar te 
vergelijken met het basisjaar kan inzichtelijk worden gemaakt wat dit betekent voor de verkeersintensiteiten en de drukte op de wegen.

21



Veldhoven
In het verkeersmodel 2030 zijn 125 woningen opgenomen op de huidige locatie van het plangebied. Volgens het bestemmingsplan mogen 
er 170 appartementen worden gerealiseerd, waardoor de verkeerscijfers rondom het plangebied in dit model iets toenemen. Wordt 
uitgegaan van een worst-case scenario, dan moet voor de verkeersgeneratie uit worden gegaan van 45 dure koopappartementen.
Volgens de CROW-kencijfers (publicatie 381) leidt één koopappartement gemiddeld tot 6,8 verkeersbewegingen (sterk stedelijk, schil 
centrum) per gemiddelde weekdag. Omgerekend naar een werkdag betekent dit dat er circa 407 verkeersbewegingen extra op het 
omliggende wegennet bij komen ten opzichte van de verkeersintensiteiten van het verkeersmodel 2030.

De aanname is dat 800Zo van de verkeersgeneratie van deze appartementen via de rotonde Bossebaan ontsluit (326) en 200Zo via de 
Schimmerik (81). Alleen bezoekers en evt. enkele bewoners van het plangebied parkeren/rijden via de Schimmerik. Het zwaartepunt van 
de ontsluiting vindt plaats bij de rotonde met de Bossebaan-Veken-plangebied. Het binnen de gebouwen gelegen parkeerterrein en de 
prive-parkeergarages zijn immers alleen vanuit deze rotonde bereikbaar.

De rotonde Bossebaan-Veken-plangebied krijgt dus (worst-case) ongeveer 326 extra verkeersbewegingen meer te verwerken. Rekening 
houdend met deze extra verkeersbewegingen volgt uit het BBMA dat de verkeersintensiteiten in zowel 2030 (toekomstjaar), als in 2015 
(basisjaar), ongeveer evenveel verkeer te verwerken krijgt. Het kruispunt Bossebaan-Schimmerik krijgt ongeveer 81 verkeersbewegingen 
meer te verwerken dan opgenomen in het verkeersmodel 2030. Ook hiervoor geldt dat dit kruispunt deze toename goed kan verwerken. 
Tot slot is het nabijgelegen kruispunt Heemweg-Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan van belang. Dit kruispunt is voorzien van 
verkeerslichten met aparte opstelstroken voor iedere rijrichting. Niet al het extra verkeer (gegenereerd door de nieuwbouw Bossebaan) 
rijdt via dit kruispunt. De beperkte verkeerstoename kan dit kruispunt ook verwerken.

De verkeersintensiteiten rondom de hierboven genoemde drie kruispunten zijn in het verkeersmodel 2015 over het algemeen gelijk of 
zelfs iets hoger dan in 2030. Dat geldt ook als de 407 verkeersbewegingen in verkeersmodel 2030 erbij geteld worden. In 2015 waren 
geen structurele doorstromingsproblemen op alle drie de kruispunten. Hierdoor is het aannemelijk te stellen dat de verkeersgeneratie van 
het plangebied goed verwerkt kan worden door de omliggende wegenstructuur.

De toelichting van het bestemmingsplan wordt op voornoemde onderbouwing aangepast.

f. Er wordt volgens de toelichting uitgegaan van CROW-publicatie nummer 381 voor het aantal parkeerplaatsen. Dit zijn er echter niet 
231, maar in totaal 267 parkeerplaatsen. Voor het realiseren van 36 extra parkeerplaatsen is geen ruimte aanwezig op de locatie.

Reactie gemeente:
Voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen door de ontwikkeling hanteren wij de CROW verkeersgeneratie-kencijfers (publicatie 
381). Deze ontwikkeling is gelegen in 'sterk stedelijk gebied' in de zone 'schil centrum'. In de toelichting van het bestemmi ngsplan is 
uitgegaan van de realisering van enkel huurappartementen (58 appartementen middeldure/goedkope huur en 112 dure 
huurappartementen). In de reactie van reclamant is uitgegaan van de realisering van 58 middeldure en 112 dure koopappartementen. De 
bedoeling is dat in de woongebouwen 170 huurappartementen worden gerealiseerd. De onderverdeling is als volgt:
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> 90Zo appartementen sociale huur
> 10% appartementen in de lage middenhuur
> 15% in de hoge middenhuur
> 660Zo in de dure huur

Verder is met de initiatiefnemer afgesproken dat de mogelijkheid bestaat om sociale koopappartementen te realiseren in plaats van 
sociale huurappartementen. De afspraken omtrent de te realiseren woningbouwcategorieën zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst 
welke met de initiatiefnemer is gesloten. In dit kader wordt voor de uitvoerbaarheid van het plan uitgegaan van de realisering van 90Zo 
sociale koopappartementen (15 appartementen) en 250Zo middeldure huurappartementen (43 appartementen). Op basis van deze 
uitgangspunten komen we tot het volgende aantal parkeerplaatsen:

Aantal
woningen Type woning Kencijfers

Aantal
parkeerplaatsen

112 huur, etage, duur 1,5 168
43 huur, etage, midden/goedkoop 1,1 47,3
15 koop, etage, goedkoop 1,3 19,5

Subtotaal: 234,8

Totaal Plus extra pp. Schimmerik en Muziekschool: 30,2 265

In de toelichting is uitgegaan van de realisering van 262 parkeerplaatsen. Uit het voornoemde volgt dat dit 3 parkeerplaatsen te weinig is. 
De toelichting wordt hierop aangepast. Er is voldoende ruimte beschikbaar om deze drie extra parkeerplaatsen te realiseren.

In de artikelen 9.3.1, sub c, en 10.3.1, sub c van de regels van het ontwerpbestemmingsplan wordt voor het aantal te realiseren 
parkeerplaatsen verwezen naar het CROW. Omdat in het CROW een bandbreedte is opgenomen, kan dit tot onduidelijkheid leiden van het 
aantal te realiseren parkeerplaatsen. Deze artikelen worden vervangen om te borgen dat voldoende parkeergelegenheid wordt 
gerealiseerd (en in stand gehouden).

Uit het voornoemde volgt dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is en dat geborgd is dat voldoende parkeergelegenheid wordt 
gerealiseerd.
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g. Draagvlak voor de ontwikkeling ontbreekt. Reeds 2 jaar geleden zijn bijeenkomsten georganiseerd, waar veel omwonenden hebben 
aangegeven dat de bebouwing te hoog is en niet passend in de buurt. Enkel is hiervoor een gebrekkige bezonningsstudie voor uitgevoerd. 
Reactie gemeente:
Zie ook onze reactie in paragraaf 4.2.2. Zoals aangegeven zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, gesprekken met individuele 
bewoners gevoerd en onderzoeken uitgevoerd om duidelijkheid te geven over de plannen en de gevolgen voor de omwonenden. Dat er 
mogelijk geen draagvlak is voor de ontwikkeling betreuren wij, maar betekent niet dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening.

h. Voor reclamanten is het verlagen van de woontoren tot een acceptabele hoogte een mogelijke oplossing, waarbij het tevens denkbaar 
is om de woontoren op een andere locatie, bijvoorbeeld ter hoogte van de rotonde te projecteren.

Reactie gemeente:
Voor de hoogte van de toren en de bijbehorende overwegingen, zie paragraaf 4.1.2. Het verplaatsen van de toren naar de locatie van de 
rotonde aan de Bossebaan vinden wij niet wenselijk. In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is het accent aan de Stedelijke As juist op 
de hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan geprojecteerd. Door juist op deze locatie dat accent te realiseren, wordt er een directe 
en duidelijke link Z verbinding met het City Centrum gelegd. Indien de hogere bebouwing verlegd wordt naar de rotonde is de ruimtelijke 
relatie Z verbinding met het centrum er niet meer.

Conclusie
Zie conclusie 4.1.3, 4.2.3. en 4.4.3. Daarnaast is deze zienswijze aanleiding om de onderbouwing van de verkeersgeneratie en het 
benodigd aantal parkeerplaatsen in de toelichting (paragraaf 4.11 van het ontwerpbestemmingsplan) aan te passen. Ook zullen de 
artikelen 9.3.1, sub c en 10.3.1, sub c door het volgende artikel worden vervangen:

Artikel x.1 Bouwregels

1. De gronden zoals aangewezen in de verschillende bestemmingen mogen slechts worden bebouwd onder de voorwaarde dat binnen het 
plangebied voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden.

2. Bij omgevingsvergunning om te bouwen wordt aan de hand van de CROW parkeerkencijfers (publicatie 381) bepaald of sprake is van 
voldoende parkeergelegenheid, met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen wordt berekend op basis van de gemiddelde parkeernorm. 
Indien gedurende de planperiode nieuwe parkeernormen worden vastgesteld door de gemeente, wordt aan de hand van deze nieuwe 
parkeernomen bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

Artikel x.2 Gebruiksregels

Als gebruik in strijd met het bestemmingsplan geldt het (veranderen van het) gebruik van gronden of bouwwerken, indien niet in voldoende mate 
parkeergelegenheid binnen het plangebied wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden, een en ander volgens de CROW parkeerkencijfers

24



♦m
(publicatie 381), met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen wordt berekend op basis van de gemiddelde parkeernorm. Indien gedurende 
de planperiode nieuwe parkeernormen worden vastgesteld door de gemeente, wordt aan de hand van deze nieuwe parkeernomen bepaald of er 
sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

Artikel x.3 Binnenplanse afwijkbevoegdheid

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen x.1 en x.2 indien:
a. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;
b. op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien;
c. is aangetoond dat door het nemen van mobiliteitsmaatregelen lagere parkeernormen dan de gemiddelde parkeernormen als opgenomen 

in de CROW parkeerkencijfers (publicatie 381) kan worden gehanteerd.

Veldhoven

4.10.6. Reclamant 13

13a.
a. De zichtlijnenstudie van 14 december 2018 is geen onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien klopt de zichtlijnenstudie 
niet, aangezien er in werkelijkheid geen 4 rijen bomen staan tussen gebouw D en de Begijnstraat. Verder zijn de rijbomen geen optisch 
vlak, zeker niet in de winter. Ook had voor gebouw D de drone in de breedte en in de lengte over meerdere posities op 38 meter hoogte 
opnamen moeten maken. Nu is dit geen maat voor de inbreuk van de privacy voor omwonenden.

Reactie gemeente:
De zichtlijnenstudie is in eerste instantie opgesteld ten behoeve van een informatie-bijeenkomst om een beeld te geven aan de 
omwonenden wat de zichtlijnen zijn in de toekomstige situatie. Het klopt dat deze geen onderdeel uitmaakt van het 
ontwerpbestemmingsplan. Omdat onze belangenafweging mede op deze studie is gebaseerd, wordt de zichtlijnenstudie alsnog bij het 
bestemmingsplan gevoegd. In werkelijkheid staan er inderdaad niet 4 rijen bomen tussen gebouw D en de Begijnstraat. De studie is 
hierop aangepast. Verder zijn wij van mening dat de bomen aan de zijden van de Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan veel 
inkijk op de percelen Z woningen Z tuinen wegneemt. Dat dit in de wintermaanden minder is, is juist. Echter zorgen de bomen dan ook 
voor enige beschutting. Verder geven de foto's van de drone enig beeld op het zicht vanuit gebouw D. De foto's van de drone v ormen 
verder ook geen ’maat', maar geven een beeld. Deze beelden in combinatie met de afstanden, maken dat wij van mening zijn dat de 
inbreuk op de privacy niet onevenredig is.

b. Het aantal appartementen kan gereduceerd worden door ook andere inbreidingslocaties bij het centrum en de Stedelijke As te 
betrekken. Niet alles hoeft op deze plek opgelost te worden.

Reactie gemeente:
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De locatie van de Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan is zeker niet de enige inbreidingslocatie waar de gemeente mee aan de slag is 
gegaan om een bijdrage te leveren aan de invulling van de woningbouwbehoefte. Het is dus ook niet zo dat de gemeente alles op deze 
plek op wil lossen. Dat is ook niet mogelijk, gelet op de grote opgave die er voor Veldhoven ligt. Deze locatie levert slechts een bijdrage 
aan de grotere opgave. Er worden diverse projecten voor woningbouwontwikkeling voorbereid binnen de gemeente Veldhoven.

c. Verzoek om geen bovengrondse parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de woongebouwen en de werknemers van de 
bezoekers van de muziekschool te realiseren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor openbaar groen en gezamenlijke ruimtes. Ook het SGE 
is van mening dat er nog veel te veel bovengrondse parkeerplaatsen zijn.

Reactie gemeente:
Het plan voorziet in de realisering van 170 appartementen. In totaal zal het plan moeten voorzien in de realisering van 265 
parkeerplaatsen om te kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte (zie ook reactie gemeente 4.10.5, sub f). Van deze 265 parkeerplaatsen 
worden er 170 in de parkeergarage gerealiseerd, waarvan dus nog 95 parkeerplaatsen bovengronds gerealiseerd moeten worden. Om het 
zicht op deze parkeerplaatsen zoveel mogelijk weg te nemen worden deze zo groen mogelijk ingepast. Gelet hierop zien wij geen 
noodzaak om alle parkeervoorzieningen geheel ondergronds te realiseren.

d. Verzoek om een geluidswerend ontwerp en afwerking voor de bewoners alsmede de omwonenden.

Reactie gemeente:
Uit het geluidsbelastingsonderzoek voor de omwonenden volgt dat er geen sprake is van een veel grotere of onaanvaardbare 
geluidsbelasting als gevolg van de realisering van de woongebouwen. Wij zien dan ook geen reden om hier nadere eisen aan te stellen.

e. Ambitie om parkeerbehoefte te beperken wordt gesteund, maar dit levert ook risico's op. Als de fundering er ligt, kunnen geen extra 
parkeerplaatsen meer gemaakt worden.

Reactie gemeente:
Alvorens minder parkeerplaatsen gerealiseerd worden, dient duidelijk aangetoond te worden wat de te nemen maatregelen zijn zodat het 
verminderen van het aantal parkeerplaatsen verantwoord plaatsvindt. Zolang dit er niet ligt, zal er ook geen medewerking worden 
verleend aan het realiseren van minder parkeerplaatsen. Gelet op de voorwaardelijke verplichting in de regels van het bestemmingsplan 
om te voorzien in voldoende parkeerplaatsen, worden risico's op parkeeroverlast zoveel mogelijk uitgesloten.

f. Het huidige aantal parkeerplaatsen voor de muziekschool is 23 in plaats van de gestelde 19 in het plan.

Reactie gemeente:
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Er liggen nu 23 parkeerplaatsen bij de Muziekschool. Er is een inschatting gemaakt van de parkeerbehoefte van de Muziekschool en deze 
is bepaald op 19 parkeerplaatsen. De 23 parkeerplaatsen waren niet alleen bedoeld voor de Muziekschool, maar werden ook gebruikt door 
bezoekers/medewerkers van de destijds aanliggende bedrijven, met name het postsorteerbedrijf.

g. De CROW-norm verklaart niet het aantal gemeten geparkeerde auto's op het parkeerterrein van het voormalige Rabobankgebouw en 
houdt ook geen rekening met de bezoekers van het City Centrum.

Reactie gemeente:
Het klopt dat volgens de CROW-normen de huidige geparkeerde auto's op het parkeerterrein van de voormalige Rabobank locatie niet 
worden meegenomen. In het plan gaan we enkel uit van de parkeerbehoefte die benodigd is voor de nieuwe ontwikkeling. De huidige 
parkeermogelijkheden in het plangebied c.q. de huidige geparkeerde auto's hoeven niet in het plan meegerekend te worden.

h. Door het realiseren van een half ondergrondse parkeergarage leidt dit tot extra inbreuk op de privacy en zijn er zorgen over fijnstof. 
Daarnaast kunnen voetgangers vanuit de verhoogde vlindertuin bovenop de parkeergarages nog steeds direct in de toekomstige 
appartementen kijken. Voorkeur dus voor geheel ondergrondse parkeergarages.

Reactie gemeente:
Zie reacties 4.5.2 en 4.10.1, sub e. De zorgen over fijnstof worden niet onderbouwd. Het plan draagt 'niet in betekende mate' bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

i. Formaliseer de parkeerregulering en verruim in het vergunninggebied de Lange Mees en de Begijnstraat de verbodstijden tot later op de 
avond en inclusief zon- en feestdagen.

Reactie gemeente:
Het plan borgt de realisering van het benodigd aantal parkeerplaatsen. Wij gaan er vanuit dat hiermee parkeeroverlast door deze 
ontwikkeling wordt voorkomen. Vooralsnog zien wij dan ook geen redenen om nadere maatregelen te treffen. Wel zullen wij een blauwe 
zone invoeren na afronding van het project (zie ook reactie 4.6.2). De hiervoor te nemen besluiten staan verder los van het 
bestemmingsplan.

j. Maak een financiële overeenkomst met de intiatiefnemer mocht blijken dat er na de bouw onvoldoende parkeerplaatsen zijn 
gerealiseerd.

Reactie gemeente:
Zoals aangegeven voorziet (en borgt) het plan in de realisering van voldoende parkeerplaatsen. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het 
sluiten van een financiële overeenkomst met de initiatiefnemer.
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k. Bepaal het huidige fijnstofniveau en onderzoek hoe dit kan worden verbeterd. Leg vast dat dit project dit niveau niet mag 
verslechteren.

Reactie gemeente:
Zoals ook in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven publiceert het RIVM elk jaar de zogenaamde grootschalige 
concentratie- en depositiekaarten. Hieruit volgt dat de concentratie PMio en NO2 minder dan 35,5 microgram/m3 bedraagt op de 
Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan. Hiermee wordt voldaan aan de norm van 40 microgram/m3. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit 
zijn er dus geen aanleidingen om te onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. Ook zien wij geen aanleiding om dit verder te monitoren 
en vast te leggen dat dit niet mag verslechteren.

l. Voorstel om het onderzoek tot verkeersluwte te stimuleren en het gebruik van onder andere de fiets en het openbaar vervoer. Hopelijk 
wordt het verzoek van omwonenden voor een Autoluwe Stedelijke As serieus opgepakt, inclusief het benodigde onderzoek.

Reactie gemeente:
Dit voorstel staat los van voorliggend bestemmingsplan.

m. Er is sprake van verstrengeling van belangen en gebrekkige communicatie. Zo werden op informatiesessies omwonenden en 
geïnteresseerden tegelijk uitgenodigd, is van de besprekingen niet of nauwelijks notulen gemaakt, is informatie selectief gedeeld, is er 
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van het projectteam. Communicatie met initiatiefnemer loopt niet goed; er is bijvoorbeeld 
nog steeds geen beeld gegeven hoe de half verdiepte parkeergarages er van buitenaf uit gaan zien.

Reactie gemeente:
Dat er sprake is van verstrengeling van belangen of onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van het projectteam wordt niet 
begrepen. Zo zijn de plannen getoetst aan het gemeentelijk beleid, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn alle belangen gewogen. 
Deze zijn aanleiding om in te stemmen met de planontwikkeling. Hierbij is geen sprake geweest van belangenverstrengeling. Ook is 
informatie niet selectief gedeeld, maar hebben wij openlijk alle beschikbare informatie met geïnteresseerden gedeeld. Dat de beschikbaar 
gestelde informatie niet altijd overeenkomt met de mening van reclamant, staat hier los van. Verder verwijzen wij naar onze reactie in 
paragraaf 4.7.2.

n. Er is niet gekeken naar de bebouwingsgraad van de locatie of de woningdichtheid in de woonomgeving.

Reactie gemeente:
De stelling dat niet is gekeken naar de bebouwingsgraad of de woningdichtheid in de woonomgeving is niet juist. Bij het bepalen van de 
hoogte van de bebouwing is juist ook gekeken naar de omliggende bebouwing. Zo is de bebouwing aan de zijde van de Schimmerik lager
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en is juist de hoogte gezocht op de hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan, tegenover de appartementen aan de Bree, richting het 
centrum en omringd door wegen met een ruim profiel.

o. In de Ruimtelijke Structuurvisie is bepaald dat incidenteel iets hogere bebouwing is toegestaan.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie 4.10.1, sub a.

p. In het coalitieprogramma van VSA, GBV en D66 stond dat hoogbouw in het aangrenzende gebied direct rond het centrum maximaal 7 
bouwlagen hoog mag zijn.

Reactie gemeente:
Het door reclamant genoemde coalitieprogramma is niet meer actueel. Het is ook niet in beleid vastgelegd. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad op 2 juli 2019 expliciet bepaald per locatie maatwerk te willen leveren met betrekking tot de maximaal toegestane hoogte.

q. Het dorpse karakter van Veldhoven moet behouden blijven.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie 4.10.3.

13b.
r. Communicatie met initiatiefnemer loopt niet goed; er is bijvoorbeeld nog steeds geen beeld gegeven hoe de half verdiepte 
parkeergarages er van buitenaf uit gaan zien.

Reactie gemeente:
Dat de communicatie met initiatiefnemer niet goed verloopt betreuren wij, maar staat verder los van voorliggend bestemmingsplan. Door 
de initiatiefnemer is getracht de omwonenden zo goed mogelijk te informeren via bijeenkomsten, maar ook via individuele overleggen. 
Dat nog niet overal duidelijkheid over gegeven kan worden begrijpen wij, omdat een aantal zaken nog uitgewerkt moeten worden en hier 
nog geen duidelijkheid over is. Wij hopen dat de communicatie met de initiatiefnemer in de volgende fasen goed gaat verlopen.

s. Er zijn zorgen over de betrouwbaarheid waar het advies van het SGE op gebaseerd is. Op basis waarvan concluderen zij dat er een 
zorgvuldige omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden? De grootste zorgen van omwonenden zijn heel beperkt benoemd en mbt privacy 
niet geadresseerd.

29



Veldhoven
Reactie gemeente:
Het coördinatieteam van het SGE toetst of het plan voldoet aan de Brainport Principes. Deze Brainport Principes zijn ook toegelicht in de 
toelichting van het bestemmingsplan. Het coördinatieteam heeft aan de hand van een presentatie van het plan en een nadere memo 
geconcludeerd dat het plan aan de principes voldoet. Zoals uit de bijlage van de zienswijze van reclamant volgt, heeft hij kennis genomen 
van de memo die door de gemeente is toegezonden aan het coördinatieteam met de onderbouwing van de principes. Hierin is onder 
andere een beschrijving gegeven over de bijeenkomsten en de gesprekken die gevoerd zijn. Het klopt dat hier niet specifiek is ingegaan 
op de verschillende bedenkingen van omwonenden over het plan, maar dit betekent niet dat er geen zorgvuldige omgevingsdialoog heeft 
plaatsgevonden.

13c.
t. Met de realisering van de toren wordt geen rekening gehouden met de schaal van de omgeving en het gestelde in de adviesnota over 
het Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie onder n. Ook wordt voldaan aan het gestelde in de adviesnota van de raad inzake het "Vaststellen werkwijze 
beoordelen verzoeken hoogbouw" waar reclamant naar verwijst. Zo volgt ook uit de reacties in paragraaf 4.1.2. en 4.2.2 dat de 
ontwikkeling bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de stedenbouwkundige structuur ter plaatse, dat voor het plan 
diverse duurzaamheidsambities zijn geformuleerd, dat het plan een belangrijke bijdrage levert aan de woningbouwproductie en 
woningbouwbehoefte, dat het plan een nieuw bijzonder woonmilieu aan Veldhoven toevoegd met diverse voorzieningen op loopafstand, 
dat het plan past binnen de verstedelijkte omgeving van het City Centrum en dat er geen sprake is van een onaanvaardbare aantasting 
van het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

u. Er heeft geen zorgvuldige omgevingsdialoog plaatsgevonden. Zo maakt de zichtlijnenstudie geen onderdeel uit van het 
ontwerpbestemmingpslan, dateert de zonnestudie van 16 april 2020 (zijnde na de vooraankondiging van 30 december 2019) en waren 
naast omwonenden ook geïnteresseerden uitgenodigd.

Reactie gemeente:
Zie reactie sub a en de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.7.2. Zoals hieruit volgt zijn er diverse momenten geweest waarop met de 
omgeving is gesproken over de plannen. Dat over een aantal zaken de meningen van reclamant anders was, wil nog niet zeggen dat er 
sprake is van een onzorgvuldige omgevingsdialoog. Het blijkt lastig om bij een dergelijke binnenstedelijke herontwikkeling iedereen op 
alle onderdelen tevreden te stellen. Het voorbeeld van reclamant dat de bezonningsstudie een latere datum heeft, komt juist door de 
gevoerde overleggen met reclamanten. Op verzoek van omwonenden is een nieuwe bezonningsstudie uitgevoerd. Deze bezonningsstudie 
is ook voorafgaand aan de ter inzage ligging naar reclamanten toegezonden. Hier is door betrokkenen vervolgens niet op gereageerd. De 
bijeenkomst in 2018 was voor zowel bewoners als geïnteresseerden georganiseerd. Mede naar aanleiding van gesprekken tijdens deze 
informatie-avond hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden waar individueel met omwonenden is gesproken.
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v. Van hoogbouw mag meer verwacht worden, op veel punten scoort het plan maar een voldoende volgens het coördinatieteam. Dit geldt 
voor bijvoorbeeld de invloed voor bewoners en het vraaggericht ontwikkelen. Ook is het coördinatieteam van mening dat er teveel 
parkeren is in de openbare ruimte om de groene uitstraling te kunnen waarborgen.

Reactie gemeente:
Het coördinatieteam heeft geoordeeld dat het plan op enkele punten voldoende scoort en op andere punten ruim voldoende of goed. 
Zoals uit het gestelde in paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 volgt levert de realisering van het plan een belangrijke bijdrage aan de algemene 
belangen en is de ontwikkeling een waardevolle toevoeging.

w. Het is niet duidelijk waarom hoogbouw voor de locatie geschikt is bevonden, welke afweging heeft plaatsgevonden en op welke wijze 
aan het gemeentelijk beleid wordt voldaan.

Reactie gemeente:
Zie reacties paragrafen 4.1.2. en 4.2.2. De verantwoording dat wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid staat vermeld in paragraaf 3.4 
van de toelichting van het onwerpbestemmingsplan.

x. De noodzaak voor 170 appartementen is niet duidelijk gemaakt.

Reactie gemeente:
Zie de reactie paragraaf 4.1.2. en bijlage 2 (Ladderonderbouwing) van het ontwerpbestemmingsplan.

y. Wat heeft de initiatiefnemer uiteindelijk gedaan met het advies van het SGE? Zo concludeert het coördinatieteam dat er (te) veel 
parkeren is gepland in de openbare ruimte om de groene uitstraling te kunnen waarborgen. De reactie dat een blauwe zone wordt 
gerealiseerd, zorgt niet voor het waarborgen van de gewenste groene uitstraling. Er zijn te weinig ondergrondse parkeerplaatsen en/of 
teveel appartementen voor deze locatie.

Reactie gemeente:
Voor het borgen van de groene uitstraling wordt een voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen om zo te borgen dat een 300Zo 
aan groen wordt gerealiseerd. Zie ook onze reactie in paragraaf 4.3.2.

z. Is een voldoende van het SGE wel een voldoende voor de gemeente Veldhoven?

Reactie gemeente:
Zie reactie sub v.
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aa. De gemeente Veldhoven heeft een twijfelachtige invulling van haar rol bij dit bestemmingsplan. Ontwerpbestemmingsplan is niet 
objectief en de toonzetting maakt de gemeente belangenbehartiger van de ontwikkelaar. In het gehele ontwerpbestemmingsplan is niet 
verwezen naar het besluit van de raad inzake het 'Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw' van 2 juli 2019.

Reactie gemeente:
De rol van de gemeente is duidelijk: wij toetsen plannen aan het beleid, kijken objectief naar alle belangen die spelen en maken een 
belangenafweging. Op basis hiervan hebben wij geoordeeld dat de ontwikkeling bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
en de stedenbouwkundige structuur ter plaatse, dat het plan een belangrijke bijdrage levert aan de woningbouwproductie en 
woningbouwbehoefte, dat het plan een nieuw bijzonder woonmilieu aan Veldhoven toevoegt met diverse voorzieningen op loopafstand, 
dat het plan past binnen de verstedelijkte omgeving van het City Centrum en dat er geen sprake is van een onaanvaardbare aantasting 
van het woon- en leefklimaat van de omwonenden. Op basis van de objectieve beoordelingen en onderzoeken is een bestemmingsplan in 
procedure gebracht. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is geen nadere onderbouwing opgenomen dat voldaan wordt aan 
het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2019 inzake 'Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken woningbouw'. Deze onderbouwing 
zal worden opgenomen.

ab. Waarom ligt het ontwerpbesluit wet geluidhinder niet digitaal ter inzage?

Reactie gemeente:
Nog niet alle overheids(ontwerp)besluiten hoeven verplicht digitaal gepubliceerd te worden. Indien hierom was verzocht, hadden wij de 
stukken per mail beschikbaar kunnen stellen.

ac. Past de overeenkomst wel binnen de ruimtelijke structuurvisie?

Reactie gemeente:
Onduidelijk is welke overeenkomst reclamant bedoeld. Zoals al aangegeven in paragraaf 4.10.1, sub a is er geen strijd met de Ruimtelijke 
Structuurvisie.

ad. Staat er een boeteclausule in de anterieure overeenkomst?

Reactie gemeente:
Of een boeteclausule in de overeenkomst staat is niet relevant voor het voorliggende bestemmingsplan.

ae. Wat was de onderhandelingsruimte voor de gemeente tov de ontwikkelaar?

Reactie gemeente:
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Er was geen sprake van onderhandelingsruimte. De plannen van initiatiefnemer zijn getoetst en vormgegeven aan/op basis van het 
gemeentelijk beleid.

af. Is het niet vreemd dat de ingediende zienswijzen worden verwerkt door hetzelfde projectteam als die het ontwerpbestemmingsplan 
heeft opgesteld?

Reactie gemeente:
Het projectteam adviseert het college en de raad. Het is aan het college Z de gemeenteraad om dit advies te beoordelen en al dan niet 
conform te besluiten.

ag. Loopt de gemeente met Bossebaan Veldhoven BV meer risico?

Reactie gemeente:
Omdat alle kosten die de gemeente maakt worden verhaald, loopt de gemeente geen risico.

Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijze wordt een zichtlijnenstudie als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en wordt in de toelichting van 
het bestemmingsplan een nadere verantwoording opgenomen dat voldaan wordt aan het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2019 
inzake 'Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken woningbouw'.

4.10.7. Reclamant 14

a. Op welke wijze heeft de gemeente inhoud gegeven aan de participatie, resp. ideeën of inspraak bij de ontwikkeling? Wie waren 
uitgenodigd? Zijn er verslagen gemaakt, etc.

Reactie gemeente:
De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de initatiefnemer die, na overleg met de gemeente, de omwonenden heeft uitgenodigd. Het 
klopt dat hiervoor ook geïnteresseerden waren uitgenodigd. Bij deze bijeenkomsten was ook de gemeente aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Vervolgens heeft de ontwikkelaar nog zogenoemde keukentafelgesprekken gevoerd, waar verslagen van zijn gemaakt en 
toegezonden naar de betrokkenen. Naar aanleiding van de plannen en de opmerkingen van onder andere omwonenden zijn deze 
besproken en hebben wij adviezen besproken over bijvoorbeeld het opstellen van een duurzaamheidsvisie, de ontsluiting vanaf de 
Bossebaan, het realiseren van voldoende parkeerplaatsen, het uitvoeren van een bezonningsstudie, het uitvoeren van een onderzoek naar 
mogelijke windhinder, etc.

33



Veldhoven
b. Niet inzichtelijk is gemaakt wat het beeld is van de toren en hoe zich dit verhoudt tot de omgeving. Onduidelijk is wat de invloed van 
de hoogte is op de omgeving. Enkel is op blz. 36 van het richtdocument een vertekend beeld van de toren opgenomen.

Reactie gemeente:
In het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele impressiebeelden opgenomen. Het bestemmingsplan is het juridisch kader waarin de 
bebouwings- en gebruiksregels voor de ontwikkeling zijn opgenomen en waarin de uitgevoerde onderzoeken zijn opgenomen ter 
onderbouwing van de ontwikkeling. Impressiebeelden hoeven niet in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Deze zijn wel tijdens 
tijdens informatie-bijeenkomsten getoond. Ook is toen een maquette getoond wat een beeld geeft van de toekomstige siutatie.

c. Er is geen reden om af te wijken van de structuurnota2009. Waar is het besluit om hiervan af te wijken?

Reactie gemeente:
Van de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven wordt niet afgeweken, zie ook paragraaf 4.10.1, sub a.

d. De gemeente is verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn inwoners. Bij inbreidingsprojecten als deze komt deze 
verantwoordelijkheid met name naar voren. De gemeente moet aangeven hoe en op welke wijze ze de verantwoordelijkheid bij dit project 
gestalte heeft gegeven; niet verwijzen naar algemene processen en structuren, afwegingen bespreken en uitkomsten mededelen.

Reactie gemeente:
De afwegingen die de gemeente heeft gemaakt zijn verwoord in het bestemmingsplan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan, de 
belangenafweging die heeft plaatsgevonden en de beoordeling van de zienswijzen neemt de gemeenteraad deze verantwoordelijkheid.

e. In het stuk van 18 maart 2020 van het coördinatieteam van het SGE staan diverse aannames, veronderstellingen, maar niet staat 
vermeld hoe deze worden geborgd.

Reactie gemeente:
Het advies van het coördinatieteam Wonen geeft aan dat de gemeente een voldoende of meer scoort op de gestelde Brainport Principes. 
Hierbij geeft het SGE adviezen waar door het projectteam een reactie op is gegeven. In deze reacties worden de acties aangegeven die de 
gemeente of de initiatiefnemer naar aanleiding van het advies zal nemen. Deze acties zijn niet allemaal ruimtelijk relevant en kunnen dan 
ook niet in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Wel zal mede naar aanleiding van het advies van het SGE en de zienswijzen een 
voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan voor het percentage te realiseren groen worden opgenomen. De overige acties 
hoeven naar onze mening ook niet op een andere manier juridsch vastgelegd te worden. Hier is geen aanleiding voor.

f. Het concept-advies toetst Brainport principes van het coördinatieteam Wonen. Deze was niet bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd. 

Reactie gemeente:
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Het concept-advies van het coördinatieteam Wonen was inderdaad niet bij het ontwerpbestemingsplan gevoegd, enkel de instemming.
Het advies zal alsnog bij het bestemmingsplan worden gevoegd.

g. De relatie die in het advies wordt gelegd tussen het autobezit, parkeren en openbaar vervoer klopt niet. Toekomstige bewoners hebben 
toch een eigen auto.

Reactie gemeente:
Het coördinatieteam is van mening dat er te veel parkeren is gepland wat niet nodig is, gelet op de nabijheid van voorzieningen en 
openbaar vervoer. Ondanks deze constatering van het coördinatieteam hebben wij dit niet verder doorberekend in de verkeersgeneratie 
en het benodigd aantal parkeerplaatsen.

h. In het advies wordt aangegeven dat er een blauwe zone wordt gemaakt voor het parkeren. Welk gebied is dit? Hoe gaat dit 
functioneren?

Reactie gemeente:
Zie reactie paragraaf 4.6.2.

i. In het advies worden aspecten als 'goed' beoordeeld, terwijl er nog geen definitief plan is.

Reactie gemeente:
Het plan is inderdaad nog niet definitief. Echter, het coördinatieteam wil graag in een vroeg stadium 
project om zo uiteindelijk een beter plan te krijgen.

j. In het advies wordt aangegeven dat de blauwe zone waarschijnlijk bijdraagt aan het niet parkeren 
ruimte. Wat als dit anders uitpakt?

Reactie gemeente:
De parkeersituatie in en rondom het CityCentrum zullen wij na oplevering van de appartementen aan de Bossebaan monitoren. Mocht uit 
deze monitoring blijken dat er sprake is van parkeeroverlast, dan bekijken wij hoe deze op te lossen is. De verwachting is overigens dat, 
door te voldoen aan de parkeernormen, er geen sprake is van parkeeroverlast.

k. Hoe wordt geborgd dat er ook echt inspraak plaatsvindt? Ontwikkelaar geeft aan dat hierover tijdig overleg wordt gepleegd met 
toekomstige beleggers, maar dat geeft geen zekerheid.

Reactie gemeente:
Zie reactie sub e.

meedenken over de invulling van het 

van de bewoners in de openbare
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l. Onder het kopje vraaggericht werken staat dat het plan nog verbeterd kan worden. Wat gebeurt er met deze opmerking? Hoe wordt dit 
verbeterd?

Reactie gemeente:
Op het advies van het coördinatiteam Wonen met betrekking tot het onderdeel 'vraaggericht werken' is een reactie gegeven door het 
projectteam. Hierin is niet aangegeven dat deze opmerking leidt tot aanpassing van de plannen.

m. De 'wauw'-factor is onduidelijk, wat is de definitie hiervan?

Reactie gemeente:
Wat de 'wauw'-factor inhoudt staat beschreven in de 'concretisering van de Brainport principes' van het SGE (vastgesteld 5 maart 2020). 
Hierin staat onder andere vermeld dat de 'wauw'-factor betekent dat (soms) 'meer dan een gemiddelde' kwaliteit wordt verlangd, of een 
verbijzondering op een markante plek.

n. Er zijn geen garanties dat het groen wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

Reactie gemeente:
Voor het groen zal een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen dat 300Zo groen wordt ingericht en in stand wordt gehouden. Zie 
ook de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.3.2.

o. Er wordt aangegeven dat fietsenbergingen worden gerealiseerd, maar wie controleert dit en hoe wordt dit geborgd?

Reactie gemeente:
In het Bouwbesluit worden eisen aan bergingen en buitenruimtes bij woonfuncties gesteld. Deze bergingen zijn onder andere bedoeld 
voor het stallen van fietsen. Wij zien geen redenen om aanvullende regels in het bestemmingsplan op te nemen.

p. In paragraaf 2.2 van het Akoestisch onderzoek staat vermeld dat de verkeersgegevens afkomstig zijn van het verkeersmodel 2030 
waardoor geen groeipercentage is gehanteerd in het onderzoek. Waarom is er geen groeipercentage opgenomen? De groei moet toch ook 
in onderzoeken mee worden genomen?

Reactie gemeente:
De verkeersgegevens komen uit een verkeersmodel, waarin de verkeersgegevens zijn geprognotiseerd voor 2030. Dit is niet gedaan door 
verkeerstellingen te doen en vervolgens met een groeipercentage het maatgevende jaar 2030 te berekenen, maar een verkeersmodel
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wordt gegenereerd door een rekenmodel waarin verkeerstellingen en de voorzienbare toekomstige ontwikkelingen (onder andere 
arbeidsplaatsen, inwoners, grote verkeersplannen in de regio) worden verwerkt. Op deze manier is de eventuele groei van het verkeer 
meegenomen. Dat is een nauwkeurigere prognose van de toekomst dan uitgaan van telgegevens uit een bepaald jaar en daarmee met 
een groeipercentage de toekomstige verkeersintensiteiten bepalen.

q. In het richtdocument duurzaamheid is sprake van een eenzijdige benadering van de ontwikkeling. Het zijn verkooppraatjes, waarbij 
onvoldoende naar de belangen van de omwonenden is gekeken.

Reactie gemeente:
In het richtdocument duurzaamheid staan de ambities op het gebied van duurzaamheid benoemd. Wij zien geen aanleiding om deze naar 
aanleiding van de zienswijze aan te passen.

r. Op blz. 46 staat aangegeven dat de gemeente de GPR niet gebruikt. Wordt hier dan geen invulling aan gegeven?

Reactie gemeente:
Jawel, de gemeente hanteert GPR (Gemeentelijke Praktijkrichtlijn)-scores en streeft naar een gemiddeld GPR-gebouw rapportcijfer van
7,5. Het plan behaalt deze score.

s. Waar komen de 13 verdiepingen vandaan? In de Structuurvisie wordt deze niet aangegeven. Het eerdere ambitieniveau van 7 lagen is 
nog steeds van toepassing

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reacties in paragraaf 4.1.2. en 4.10.6, sub p.

Conclusie
Naar aanleiding van deze onderdelen van de zienswijze wordt:

- het concept-advies van het coördinatieteam Wonen (van 18 maart 2020) als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan 
gevoegd;

- een voorwaardelijke verplichting opgenomen, zoals gesteld in paragraaf 4.3.3.

4.10.8. Reclamant 15

15a en 15b.
a. Bij moderne woongebouwen horen geen bovengrondse parkeerplaatsen.
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Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub c.

b. Het plan is in strijd met de Structuurvisie.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.1.2 en 4.10.1, a.

c. Voelen zich niet gehoord door het projectteam. Vele inhoudelijke vragen zijn bewust of onbewust niet beantwoord.

Reactie gemeente:
Wij betreuren het dat reclamant zich niet gehoord voelt. Wij hebben getracht de bedenkingen van de omwonenden bij de plannen zo goed 
mogelijk te wegen en te betrekken. Zo was bekend dat er bedenkingen waren over de gevolgen van het plan voor de zoninval en 
schaduwwerking, waar wij nader onderzoek naar hebben gedaan. Ook hebben wij vele vragen van reclamant beantwoord en diverse 
gesprekken met reclamant gevoerd. Dat wij niet op alle vragen antwoord konden geven, omdat deze bijvoorbeeld op de uitvoering waren 
gericht, betekent niet dat wij bewust geen antwoord op de vragen wilden geven. Dat we uiteindelijk over een aantal aspecten niet 
dezelfde mening zijn toegedaan, staat hier los van.

d. Zichtlijnenstudie is geen onderdeel geweest van het ontwerpbestemmingsplan.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub a.

e. Spelregels met betrekking tot de maximale bouwhoogte zijn gedurende het spel veranderd.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.1, sub b.

f. Er zijn beschamende tactieken gebruikt, waar een klacht tegen is ingediend.

Reactie gemeente:
De gemeente herkent zich niet in het toepassen van beschamende tactieken en heeft juist getracht open en eerlijk de omwonenden te 
informeren. Dat we het niet altijd eens zijn over bepaalde zaken is een ander verhaal. De ingediende klacht tegen de gemeente is 
inmiddels afgehandeld.
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g. Vier alternatieve invullingen zijn aangedragen met het verzoek deze ook in de afweging mee te nemen. De alternatieven zijn:
1. 12,5 hoog, waarbij gebouw A en D worden gewisseld. Voordelen zijn dat hierdoor een hoge toren erbij komt in Veldhoven met 
een beter uitzicht op de Repel en zijn er minder omwonenden die overlast hebben van de toren. Wel is het nadeel dat er dan nog 
steeds veel overlast is voor veel omwonenden.
2. Tot 7 hoog (A en D = 7, B en C = 4); hierbij wordt A verhoogd en het onderste deel van D. Tevens is er 1 grotere geheel 
ondergrondse parkeergarage en geen tot een heel beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen. De woonoppervlakte is hierbij 
2Z minder ten opzichte van het huidige plan. Voordelen zijn dat de leefbaarheid voor de nieuwe bewoners en omwonenden 
verbeterd, er meer ruimte is voor openbaar groen, minder overlast is voor alle omwonenden. Het nadeel is dat dit leidt tot 
mogelijk iets duurdere appartementen.
3. A en D = 6, B en C = 3; woonoppervlakte 80Z van huidige plan; zonder bovengrondse parkeerplaatsen (210 geheel 
ondergronds). Voordeel hiervan is een betere leefbaarheid voor de nieuwe bewoners en omwonenden, meer ruimte voor openbaar 
groen en minder overlast voor alle omwonenden. Nadeel is minder appartementen.
4. A en D = 5,5, B en C = 2,5; woonoppervlakte 600Zo van huidige plan; zonder bovengrondse parkeerplaatsen (2 half verdiepte 
parkeergarages met 170 parkeerplaatsen). Voordeel is betere leefbaarheid, meer ruimte voor openbaar groen en minder overlast 
voor omwonenden. Nadeel is minder appartementen.

Reactie gemeente:
Het kiezen van de hoogte op de hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan is bewust gekozen omdat deze locatie direct grenst aan de 
zuidentree van het City Centrum. Door het hoogte-accent te wisselen met gebouw A is er geen goede verbinding meer met de zuidentree 
van het City Centrum. Het hoogte-accent dient het City Centrum juist te benadrukken. De hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan is 
hiervoor de meest geschikte locatie. Een verbinding met het City Centrum gebeurt onvoldoende als het hoogte-accent bij gebouw A wordt 
gerealiseerd. Alternatief 1 heeft dan ook niet de voorkeur.
Alternatief 2 ziet op een meer gelijkmatige verdeling van de hoogten over de verschillende appartementengebouwen. Deze verdeling 
geeft niet meer het gewenste oriëntatiepunt naar het City Centrum.
Hetzelfde geldt voor alternatieven 3 en 4. Bovendien leiden alternatieven 3 en 4 tot een forse vermindering van het aantal 
appartementen. Gelet op de woningbehoefte hebben ook deze alternatieven niet onze voorkeur.

h. Vrees bestaat dat de luchtkwaliteit door het plan significant verslechtert.

Reactie gemeente:
De zorgen over fijnstof worden niet onderbouwd. Het plan draagt 'niet in betekende mate' bij aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

i. De veiligheid gedurende de sloop, de bouw en na de realisatie van het plan is onderbelicht en moet beter onderzocht worden.
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Reactie gemeente:
Veiligheid bij de sloop en bouw van de gebouwen zullen bij de uitvoering nader bekeken worden. Het bestemmingsplan heeft hier verder 
geen betrekking op. Door de vrijliggende voet- en fietspaden aan de Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan met verkeerslichten 
zijn er geen redenen om aan te nemen dat voorliggend plan een negatief effect heeft op de veiligheid voor het langzaam verkeer.

Conclusie
Naar aanleiding van de zienswijze wordt een zichtlijnenstudie als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

4.10.9. Reclamant 16

a. De hoogte wijkt af van de oorspronkelijk in de coalitie gemaakte afspraken van 8 woonlagen;

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub p.

b. Er is geen woonplicht van de woningen waardoor speculanten die de woningen kopen, geen binding hebben met Veldhoven en ook hier 
niet woonachtig wensen te zijn. Op deze manier wordt de schaarse nieuwe woonruimte niet adequaat ingezet.

Reactie gemeente:
Het opnemen van een woonplicht is niet iets wat in een bestemmingsplan kan worden opgenomen. Ook is er geen aanleiding om te 
verwachten dat speculanten de woningen gaan kopen.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.10. Reclamant 17

a. Qua geluidsbelasting zijn er nu al reflecties en staande golven te constateren. Simulatieresultaten / modelvorming zonder de input van 
een lokale monitoring/karakterisering doet geen recht aan de complexiteit van de materie. Ook moet de verdere bebouwing achter de 
woning van reclamant deel uitmaken van de simulatie omdat ook daar geluid vanuit de Burgemeester van Hoofflaan duidelijk wordt 
versterkt. Er moet niet louter worden vertrouwd op rekenmodellen.

Reactie gemeente:
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Staande golven ontstaan alleen bij een zuivere toonsoort van één frequentie welke een substantieel hoger geluidniveau produceert dan 
het achtergrondgeluid. In de praktijk zijn er vele toonhoogtes te horen ten gevolge van al het achtergrondgeluid en het 
wegverkeersgeluid. De kans is nihil dat er staande golven te constateren zijn door reflecties van het wegverkeer op de tegenoverliggende 
bebouwing.
Het is echter wel mogelijk dat er nu reflecties waar te nemen zijn ten gevolge van de tegenoverliggende bebouwing. Er is in het 
akoestisch onderzoek van K+ Adviesgroep echter aangetoond dat de toename van de reflecties ten gevolge van de nieuwbouw niet 
hoorbaar zullen zijn.
Het doel van een akoestisch onderzoek bij een hogere waarde procedure is de geluidbelasting te bepalen op de gevels van de nieuwbouw.
Woningen achter de eerstelijns bestaande bebouwing hebben hier niet of nauwelijks effect op en zijn terecht niet ingevoerd. In het kader 
van een goede ruimtelijke onderbouwing en het bepalen wat eventuele toename zou zijn op omliggende bebouwing kan eveneens 
aangegeven worden dat bebouwing achter de eerstelijnsbebouwing niet of nauwelijks invloed heeft op de geluidbelasting van de gevel 
aan de zijde van de weg.

b. Een alternatieve invulling is om het hoogte-element van gebouw D van plaats te wisselen met gebouw A. De huidige invulling heeft de 
volgende nadelen ten opzichte van dit alternatief: gehele hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan krijgt een grotere 
geluidsbelasting; er zijn meer en kortere geluidsreflecties met de hoogbouw De Bree; vanwege de meer ingesloten ligging is er meer kans 
op windfluiten; er zal meer fijnstofbelasting zijn.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.5, sub h. Het doel van een hogere waarde procedure is het bepalen van de geluidbelasting op 
de gevels van de nieuwbouw. De geluidbelasting op de appartementencomplexen zal niet of nauwelijks wijzigen door de gebouwen A en D 
te wisselen. Daarnaast volgt uit het nader uitgevoerde akoestisch onderzoek over de geluidsbelasting op de omliggende woningen (zie 
paragraaf 4.9) dat de geluidbelasting als gevolg van reflecties niet hoorbaar is. Deze zal ook bij wisseling van de gebouwen niet hoorbaar 
worden. Ook de opmerking van reclamant dat er meer kans zou zijn op windfluiten is niet juist. Zoals uit het windklimaatonderzoek volgt, 
is windgeluid gerelateerd aan de uiteindelijke detaillering van het gebouw en niet zozeer aan de massa van het gebouw of de ingesloten 
ligging. Waarom de belasting van de fijnstof bij wisseling van de hoogte-elementen minder zou zijn, wordt niet begrepen bij een 
gelijkblijvend aantal woningen.

c. Indruk bestaat dat dit plan de enige optie is om tegemoet te komen aan de woningbehoefte; een gestructureerde aanpak ontbreekt. Er 
zijn echter andere locaties waar ook woningbouw gerealiseerd kan worden, zoals de locatie van Zuidzorg, gebied tegenover de Paladijn, 
locatie van de voormalige wasserij Pigeaud, het garagebedrijf Verdonk, het oude waterleidinggebouw en het terrein van de voormalige 
locatie van basisschool de Ganzepoel. Een goede verdeling over de inbreidingen qua aantallen, minder vol en hoog zou verwacht worden.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragraaf 4.10.6, sub b. Er is wel degelijk sprake van een gestructureerde aanpak om te voorzien in de 
woningbouwbehoefte. Zo heeft het college een 'aanpak woningbouwversneNing' vastgesteld. Inmiddels zijn voor diverse locaties al

Veldhoven
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verzoeken ingediend, in behandeling of zijn voorbereidingen voor herontwikkeling gestart. Zo ook de genoemde locaties van Zuidzorg, 
Pigeaud en het garagebedrijf Verdonk. Bij al deze locaties wordt maatwerk geleverd en wordt bezien hoeveel woningen gerealiseerd 
kunnen worden en met welke bouwmassa's een verantwoorde stedenbouwkundige invuling kan worden bereikt.

d. Het bestemmingsplan is niet in lijn met de Ruimtelijke Structuurvisie.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragrafen 4.1.2 en 4.10.1, sub a.

e. Vraagtekens bij de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In paragraaf 3.3.3. en 6.2.1. van de toelichting is opgenomen dat 
buurtbewoners uitgebreid zijn betrokken. Dit is echter minimaal geweest, en er is geen overleg van en door de gemeente met de 
omwonenden gevoerd. Er is dan ook geen sprake geweest van een zorgvuldige omgevingsdialoog. Een enkele positieve reactie zoals in 
paragraaf 6.2.1 aangegeven mag niet doorslaggevend zijn.

Reactie gemeente:
Zie reactie gemeente onder paragrafen 4.2.2 en 4.10.5, sub g.

f. Reclamant heeft twijfels over de economische uitvoerbaarheid van het plan. Aangezien er van de Ruimtelijke Structuurvisie wordt 
afgeweken en niet vaststaat dat de gemeente geen enkele kosten op zich heeft genomen, staat niet vast dat wordt voldaan aan artikel 
6.24, eerste lid, onder a, van de Wro.

Reactie gemeente:
Artikel 6.24, eerste lid, onder a Wro regelt dat bij het aangaan van een exploitatie-overeenkomst bepalingen opgenomen kunnen worden 
over financiële bijdragen aan de grondexploiatie alsmede op basis van een vastgestelde structuurvisie. De opmerking dat aan dit artikel 
niet wordt voldaan, wordt niet begrepen. Hetgeen in artikel 6.24, lid 1 onder a Wro is opgenomen betreft immers een mogelijkheid en 
geen verplichting. De opmerking dat er twijfels zijn over de economische uitvoerbaarheid van het plan zijn onterecht, aangezien in de 
anterieure overeenkomst de kosten voor de ambtelijke uren worden verhaald. Daarnaast is in de anterieure-exploitatie overeenkomst 
geregeld dat er een bijdrage aan Bovenwijkse Voorzieningen wordt betaald.

g. Nergens is een totaaloverzicht wat nu exact tot het onderhavige bestemmingsplan behoort en waar dan te vinden.

Reactie gemeente:
Wat tot het onderhavige bestemmingsplan behoort is te raadplegen op de landelijke website www.ruimteliikeplannen.nl. Hier is het 
ontwerpbestemmingsplan in het geheel te raadplegen.
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h. In de toelichting wordt naar het gewenste resultaat toegeschreven. De toelichting lijkt op een verkoopbrochure. Een bestemmingsplan 
zou beter een algemeen en strikt juridisch kader moeten bieden.

Reactie gemeente:
Het juridische kader van het bestemmingsplan wordt gevormd door de regels en verbeelding. De opmerkingen van reclamant over de 
'verkoopbrochure' verwijzen naar alle waarschijnlijkheid naar het Richtdocument duurzaamheid, waarin ambities voor het plan met 
betrekking tot duurzaamheid zijn geformuleerd. Omdat de gemeente Veldhoven veel belang hecht aan de duurzaamheid heeft 
initiatiefnemer de ambities op dit gebied voor het plan uitgewerkt en is dit informatief opgenomen in de bijlage van de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan.

i. Doordat het SGE een controlerende taak op zich neemt, levert de gemeenteraad soevereiniteit in.

Reactie gemeente:
In het Regionale Afsprakenkader van het SGE (2017) is afgesproken dat nieuwe woningbouwontwikkelingen ontwikkeld dienen te worden 
aan de hand van 7 Brainport Principes. Het doel hiervan is onder andere een kwaliteitsverbetering van het woningaanbod en het 
aanbieden van een diverser woningaanbod in het SGE. In plaats van dat de verschillende gemeenten elkaar gaan beconcurreren, werken 
de 9 SGE-gemeenten samen om het kwaliteitsniveau van de nieuwe woningen en woonomgevingen te verhogen. Om alle plannen goed op 
elkaar af te stemmen is het Coördinatieteam Wonen door het SGE in het leven geroepen die meedenkt en adviseert over de verschillende 
woningbouwplannen. Zij beoordeelt of de plannen voldoen aan de gestelde Brainport Principes. Hiermee vindt in feite de regionale 
afstemming over het plan plaats. De opmerking dat de gemeenteraad hiermee haar soevereiniteit inlevert is onjuist. Het is altijd aan de 
gemeenteraad om te besluiten of een plan voldoende kwaliteit heeft en of het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

j. Het verplichte advies van het SGE bevat veel willekeur. Wat is het 'koesteren van identiteit'?

Reactie gemeente:
Wat de verschillende brainportprincipes betekenen is nader uitgewerkt in het document 'Concretisering Brainport Principes' zoals 
vastgesteld op 5 maart 2020. Op basis van de deskundigheid van de leden van het coördinatieteam worden de nieuwbouwontwikkelingen 
beoordeeld en adviseert het CT Wonen aan de portefeuillehouders Wonen van het SGE.

k. We moeten terug naar meer objectiviteit en neutraliteit van de gemeente. De gemeente heeft de regie uit handen gegeven aan de 
initiatiefnemer.

Reactie gemeente:
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De gemeente heeft de regie niet uit handen gegeven. Aan de hand van deskundige beoordelingen en objectieve onderzoeken zijn wij van 
mening dat de ontwikkeling bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van het gebied, een belangrijke bijdrage levert aan het voorzien in de 
woningbouwbehoefte, de ontwikkeling van toegevoegde waarde wordt geacht voor het City Centrum en dat de belangen van 
omwonenden niet onevenredig worden aangetast.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.11. Reclamant 18

a. Alles wordt uit de kast gehaald om hoogbouw van 12 woonlagen aan te prijzen als spectaculair, hoofdaccentmarkering zuid-entree City 
Centrum, prachtig uitzicht en stedelijke allure. Waarom wordt de nieuwbouw niet ingepast in de bestaande omgeving? De vergelijking 
met De Repel is niet juist. Deze staat niet aan een entree van het City Centrum en wordt grotendeels omringd door gebouwen met een 
publieke functie. Hier gaat het over een gebouw in een woonwijk, het is niet de schakel tussen het centrumgebied en de woonwijk. Ook 
staat de hoogbouw niet aan de entree van het City Centrum, de Bossebaan zit er als verkeersader tussen.

Reactie gemeente:
Allereerst verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.1.2. In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is aangegeven dat de ambities 
voor de Stedelijke As gericht zijn op het verschaffen van een stedelijke identiteit met (hoog)stedelijke voorzieningen en bebouwing. Het 
plan voor de Bossebaan voorziet hierin. De verwijzing dat een vergelijking met De Repel niet juist is, onderschrijven wij niet. Ook al is De 
Repel niet direct aan de noordentree van het City Centrum gelegen, toch vormt het een oriëntatiepunt. Het toekomstige gebouw aan de 
Bossebaan vormt voor de andere entree een oriëntatiepunt. Dat De Repel wordt omringd door gebouwen met een publieke functie is 
verder niet relevant. Ondanks dat de Bossebaan als verkeersader tussen het toekomstige gebouw en de entree van het City Centrum 
staat, kan de verbinding met het plan wel worden gemaakt.

b. De opmerking in het bestemmingsplan dat je prachtig uit kijkt over de bomen klopt vanuit het plan maar een deel van de bewoners 
van de Begijnstraat zullen hier anders over denken. Ook dat dit 'verheffend boven de bomen' is moet je niet willen in een parkomgeving. 
Het wonen in een parkachtige omgeving wordt verstoord door de hoogbouw die er als een stenen kolom boven alles uitsteekt.

Reactie gemeente:
Het wonen in een parkachtige omgeving kan goed gestalte krijgen in combinatie met hoogbouw. Door de hoogte te kiezen blijft er ruimte 
over voor een groene inrichting en uitstraling.
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c. De gezochte argumenten voor de inpassing van de muziekschool dat dit zorgt voor een bijzondere woonomgeving, namelijk flarden van 
muziek gecombineerd met vogelgefluit is een vergezocht argument. De Muziekschool is een vreemde eend in de bijt in een 
woonomgeving. Als de Muziekschool onderdeel was geworden van het complex bibliotheek-theater-bioscoop kon de ontstane ruimte ten 
goede komen voor woningbouw in een nieuwe woningbouw omgeving.

Reactie gemeente:
Eerder is onderzocht of de Muziekschool verplaatst kon worden. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad echter besloten dat de 
investeringen die hiervoor gedaan moesten worden te hoog waren. Op basis hiervan is besloten niet over te gaan tot een verplaatsing van 
de Muziekschool. Ondanks dat de Muziekschool op de huidige locatie gehuisvest blijft, zijn wij van mening dat deze goed in de plannen is 
ingepast. Vertegenwoordigers van de Muziekschool zijn bij de planvorming betrokken.

d. Het aanbieden van deelauto's en elektrische deelfietsen is alleen een adequaat middel voor terugdringen of voorkomen van het gebruik 
van eigen auto's als er gebruiksgemak is en voldoende aanbod.

Reactie gemeente:
In het ontwerpbestemmingsplan is voor het benodigd aantal parkeerplaatsen uitgegaan van de CROW-normen (publicatie 381). Enkel als 
is aangetoond dat door het nemen van mobiliteitsmaatregelen (zoals het aanbieden van deelauto's) een lagere parkeernorm kan worden 
gehanteerd, kan van de gestelde parkeernormen via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden afgeweken. Omdat de maatregelen 
hieromtrent nu nog niet bekend zijn, is de CROW-parkeernorm nog van toepassing.

e. Het argument om hoogbouw te rechtvaardigen om daarmee geen inbreuk te hoeven maken op het dorpse karakter van de overige 
wijken is een slecht argument.

Reactie gemeente:
De locatie is gelegen aan de Stedelijke As, zoals bepaald in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven. In deze visie is er bewust voor 
gekozen om een Stedelijke As aan te wijzen. In deze zone worden mogelijkheden geboden voor het versterken van het stedelijke 
karakter, door de toevoeging van hoogwaardige functies met een stedelijke opzet en uitstraling. In de visie wordt hierbij aangegeven dat 
het stedelijke karakter ervoor zorgt dat de druk om dat stedelijke aspect binnen de overige wijken van Veldhoven te realiseren, hierdoor 
juist wordt weggenomen. Dit argument is vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie en onderschrijven wij nog steeds.

f. Veldhoven is geen middelgrote stad en hoeft geen stad te zijn. Daarvoor is Eindhoven. Het benoemen van het City Centrum als 
stedelijke allure is fout. Het plan Bossebaan moet het dorpse en groene karakter zoveel mogelijk uitstralen; hoogbouw past hier niet in.

Reactie gemeente:
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Inmiddels is Veldhoven uitgegroeid tot een middelgrote stad. Hierbij heeft Veldhoven stedelijke voorzieningen en ook een stedelijke 
allure. Dit is terug te vinden in het City Centrum met een breed aanbod van voorzieningen. In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is 
er bewust voor gekozen om met de aanwijzing van de Stedelijke As hier te kiezen voor stedelijke invulling.

g. In het bestemmingsplan staat vermeld dat 'De Burgemeester van Hoofflaan kan in sterkere mate als aanloopstraat naar het City 
Centrum dienen, met een mix van kleinschalige detailhandel, (zakelijke) dienstverlening en doelgerichte winkels'. Dit heeft nog nergens 
toe geleid. Gelet op de leegstand in het City Centrum is het de vraag of deze aanloopstraat gedachte nog een juiste is.

Reactie gemeente:
Reclamant verwijst naar een citaat dat in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen wat verwijst naar het gestelde in de Ruimtelijke 
Structuurvisie Veldhoven. Dit staat verder los van het bestemmingsplan.

h. Sluit de Schimmerik af naar de Burgemeester van Hoofflaan. Onsluit via een verbinding tussen de Van Aelstlaan en de Bossebaan die 
aansluit op de rotonde. Fietsers en voetgangers hebben deze route niet echt nodig. De parkeerplaatsen aan de Schimmerik worden dan 
alleen gebruikt door de mensen die daar moeten zijn omdat ze er wonen (aan de Schimmerik of in de appartementen) of er op bezoek 
moeten. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid bij de Schimmerik-Burgemeester van Hoofflaan beter. Of je zou kunnen overwegen om van 
de Schimmerik eenrichtingsverkeer te maken richting de Bossebaan. Aan de westkant de ontsluiting tussen de Van Aelstlaan en 
Bossebaan ook eenrichting maken te weten alleen van de rotonde af.

Reactie gemeente:
Verkeerskundig zien wij geen aanleiding de Schimmerik af te sluiten bij de kruising met de Burgemeester van Hoofflaan. Ook is er geen 
aanleiding om eenrichtingsverkeer op de Schimmerik in te voeren en de Schimmerik 'om te leggen' naar de rotonde Bossebaan. De 
bestaande kruising Schimmerik-Burgemeester van Hoofflaan kan de verkeerskundig beperkte verkeerstoename op een veilige wijze 
verwerken. Het merendeel van het verkeer van/naar het plan rijdt via de rotonde Bossebaan. De meeste parkeerplaatsen zijn via die 
route (rotonde Bossebaan) te bereiken, inclusief de twee privé-parkeergarages van het nieuwbouwplan

i. Is er gekeken naar hergebruik van het gebouw van de Rabobank als appartementengebouw?

Reactie gemeente:
Nee, de plannen zien op herontwikkeling van het gehele plangebied.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.12. Reclamant 27
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Hoe zit het met de ventilatie van de parkeergarage? Krijgen we deze vieze lucht in de slaapkamer?

Reactie gemeente:
De parkeergarage zal half verdiept worden uitgevoerd. Er worden openingen (roosters) in de wanden aangebracht waardoor de 
parkeergarage op een natuurlijke manier wordt geventileerd. Een dergelijke voorziening moet voldoen aan technische eisen. Het plan 
draagt verder 'niet in betekende mate' bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden 
vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk. Reclamanten hebben niet aangegeven of aangetoond waar deze vermeende overlast 
op is gebaseerd.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.13. Reclamant 32

Te dicht aan de weg, teveel stikstof.

Reactie gemeente:
De toekomstige woongebouwen zijn op een afstand van ongeveer 20 meter gesitueerd van de Bossebaan en de Burgemeester van 
Hoofflaan. Dit zijn gangbare en acceptabele afstanden, waardoor bovendien ruimte is voor een goede groene ruimte rondom de 
toekomstige bebouwing. Het teveel aan stikstof wordt niet onderbouwd. Het plan draagt ^iet in betekende mate' bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelet hierop kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.14. Reclamant 33

a. Vrees dat autolichten binnen schijnen als de auto's de parkeergarage inrijden.

Reactie gemeente:
Bij zowel de positionering van de toegang van de parking onder blok B als C is hier rekening mee gehouden. Zo is de toegang tot de 
parkeergarage van gebouw C direct onder het gebouw gelegen, zodat er geen sprake is van overlast van het schijnen van lichten bij het 
inrijden in de parkeergarage. Bij gebouw B is de toegang tot de parkeergarage op een afstand van ongeveer 43 meter gelegen ten
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opzichte van de voorgevel van de woningen aan de Schimmerik. Door deze grote afstand zal er ook minimale overlast zijn van 
verkeerslichten die binnen schijnen voor de betreffende woningen.

b. Parkeeroverlast leidt tot verminderde veiligheid voor onder andere kinderen.

Reactie gemeente:
Zoals aangegeven in onze reactie onder 4.6.2. verwachten wij geen parkeeroverlast. De parkeersituatie in en rondom het CityCentrum 
zullen wij na oplevering van de appartementen aan de Bossebaan monitoren. Mocht uit deze monitoring blijken dat er sprake is van 
parkeeroverlast of dat er sprake is van verkeersonveilige situaties, dan bekijken wij hoe deze op te lossen is.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.15. Reclamant 51

Wil niet dat bomen gekapt worden.

Reactie gemeente:
Ten behoeve van de herontwikkeling dienen enkele bomen gekapt te worden. De waardevolle volwassen bomen aan de zijde van de 
Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan blijven overigens wel zoveel mogelijk behouden. Door het realiseren van 30oZo groen in het 
totale plangebied is er sprake van een duidelijke landschappelijke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de huidige situatie (zie ook de 
gemeentelijke reactie onder paragraaf 4.3.2). Dat enkele bomen worden gekapt, is hierdoor acceptabel.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.16. Reclamant 59

a. Verkeersdrukte; met name in de ochtend- en avondspits; ook ivm schoolgaande kinderen. 

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.6.2 en 4.10.5, sub e.
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b. Vervuiling/milieuproblemen ivm meer verkeer en bouwwerkzaamheden.

Reactie gemeente:
Eventuele vervuiling door bouwwerkzaamheden is tijdelijk van aard en er is geen aanleiding om er vanuit te gaan dat deze van dergelijke 
omvang zijn dat de planvorming hierdoor geen doorgang kan vinden. Verder volgt uit de uitgevoerde onderzoeken dat er geen sprake is 
van een dergelijke vervuiling of milieuproblemen in verband met het extra verkeer dat als gevolg daarvan het plan geen doorgang kan 
vinden.

c. Er is risico voor schade bij de bouw aan omliggende woningen (door heien en bouwverkeer);

Reactie gemeente:
Over mogelijke schade bij de realisering van het project kan contact worden opgenomen met de initiatiefnemer. Dit staat verder los van 
voorliggend bestemmingsplan.

d. Waardevermindering omliggende woningen.

Reactie gemeente:
Indien men van mening is dat door het bestemmingsplan waardevermindering van de woning optreedt, kan op grond van artikel 6.1 van 
de Wet ruimtelijke ordening een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade bij de gemeente worden ingediend. Deze aanvraag staat 
verder los van voorliggend bestemmingsplan.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.17. Reclamant 60

a. Hoogte vermindert opbrengst van zonnepanelen.

Reactie gemeente:
Uit de zonnestudie volgt dat er geen tot vrijwel geen sprake van schaduwwerking is op de woning van reclamant (zie ook reactie 4.4.2). 
Hierdoor zal er ook geen sprake zijn van vermindering van opbrengsten van de zonnepanelen. Mocht reclamant van mening zijn dat er 
wel sprake is van schade, dan kan een planschadeverzoek worden ingediend.
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b. Torenflat zou toegang tot het City Centrum markeren, maar daar is aan die zijde helemaal geen parkeergelegenheid voor. Daarom 
voorkeur voor laagbouw.

Reactie gemeente:
Dat het de bedoeling is dat de nieuwe gebouwen de toegang van het City Centrum markeren is juist. De bebouwing zou een 
oriëntatiepunt moeten zijn en de entree naar het City Centrum mede moeten benadrukken. Dit betekent echter niet dat er dan op die 
locatie ook direct geparkeerd moet kunnen worden door bezoekers van het City Centrum. In en rondom het City Centrum zijn hier 
voldoende parkeervoorzieningen voor aanwezig. Door goede verwijzingen naar deze parkeervoorzieningen worden de bezoekers naar de 
juiste locaties geleid.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.18. Reclamant 61

a. Opbrengst van zonnepanelen wordt substantieel minder en er ontstaat planschade voor de 52 woningen van het 
appartementencomplex VVE Bree.

Reactie gemeente:
Indien men van mening is dat door het bestemmingsplan waardevermindering van de woningen optreedt, kan op grond van artikel 6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade bij de gemeente worden ingediend. Deze aanvraag 
staat verder los van voorliggend bestemmingsplan.

b. Zichtlijnen studie van 2018 is fout. Hierin is niet de lage zonstand vanaf oktober t/m maart meegenomen. Die staat niet boven het 
gebouw van 12 verdiepingen maar achter het gebouw.

Reactie gemeente:
De zichtlijnenstudie heeft geen betrekking op de stand van de zon en de gevolgen hiervan, maar geeft inzicht in de impact van de nieuwe 
bebouwing op het zicht op omliggende bestaande woningen. Voor de gevolgen van de schaduwwerking van de nieuwbouw op de 
omliggende woningen is een bezonningsstudie in het ontwerpbestemmingsplan bijgevoegd en is nog een nader onderzoek uitgevoerd, 
welke als bijlage bij het bestemmingsplan wordt gevoegd. De gevolgen hiervan staan in paragraaf 4.4.2 beschreven.

c. Welke studie is gemaakt bij hogere windsnelheden, zoals draaiwinden en wervelwinden die schade aan daken kunnen veroorzaken. 

Reactie gemeente:
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In het ontwerpbestemmingsplan zijn in bijlage 15 de resultaten van een windklimaatonderzoek opgenomen. Op basis hiervan kan worden 
geconcludeerd dat het windklimaat rond de geplande bebouwing over het algemeen gunstig is.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.19. Reclamant 62

a. De gemeente heeft de regie uit handen gegeven aan de initiatiefnemer en die heeft hele andere belangen dan zij als omwonenden. De 
hoogte van de gebouwen stond al lang vast, over details kan niet gesproken worden.

Reactie gemeente:
Zie onze reacties in de pargrafen 4.2.2 en 4.10.10, sub k.

b. Kwaliteit boven kwantiteit: kijken naar de leefbaarheid aldaar en overlast voor omwonenden dient beperkt te blijven.

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.2.2. Uit het bestemmingsplan volgt dat na realisering van de woongebouwen het woon- en leefklimaat 
voor zowel de nieuwe bewoners als de omwonenden aanvaardbaar is. Ook is er geen sprake van een onaanvaardbare overlast voor 
omwonenden.

c. De zichtlijnenstudie is bewust of onbewust niet ter inzage gelegd.

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.10.6, sub a.

d. De maximale hoogte van 38 meter is enkel stedenbouwkundig onderbouwd, ondanks de duidelijke signalen van direct omwonenden. 

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.1.2. en 4.2.2.

e. Voelen zich niet gehoord.

Reactie gemeente:
Zie onze reactie in paragraaf 4.10.1, sub d.
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f. De indirecte druk/invloed van het SGE en de politiek uit Den Haag is zorgelijk.

Reactie gemeente:
Er is geen sprake van druk vanuit het SGE. Het SGE denkt en adviseert mee om plannen naar een hoger niveau te brengen. In 
voorliggend plan hebben zij hier ook in meegedacht.

g. Het is fout gegaan met het plan door de hoogbouw niet met de omwonenden af te stemmen. Ook is het fout gegaan door het behoud 
van de Muziekschool waardoor het op deze plek te druk is geworden en leidt tot overlast.

Reactie gemeente:
De realisering van 4 woongebouwen waarvan één gebouw een hoogte-accent heeft gekregen is wel besproken met de omwonenden. 
Duidelijk is dat reclamanten over deze hoogbouw een andere mening hebben. Voor de verantwoording waarom wij toch van mening zijn 
dat een hoogte-accent op deze locatie aanvaardbaar en gewenst is, verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.1.2 en 4.2.2. Ook zijn 
wij van mening dat het plan niet te druk wordt. Hiervoor verwijzen wij naar onze reactie in paragraaf 4.6.2.
Eerder is onderzocht of de Muziekschool verplaatst kon worden. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad echter besloten dat de 
investeringen die hiervoor gedaan moesten worden te hoog waren. Op basis hiervan is besloten niet over te gaan tot een verplaatsing van 
de Muziekschool. Ondanks dat de Muziekschool op de huidige locatie gehuisvest blijft, zijn wij van mening dat deze goed in de plannen is 
ingepast en dat het plan niet te druk wordt.

Conclusie
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt de zichtlijnenstudie aan het bestemmingsplan toegevoegd.

4.10.20. Reclamant 63

a. De maximale bouwhoogte mag 14 meter bedragen gemeten vanaf het parkeerdek (24 meter boven NAP). In artikel 1.67 is immers 
opgenomen dat binnen de bestemming 'Wonen-Gestapeld' de bovenkant van de parkeergarage moet worden aangehouden. Omdat 
onbekend is wat de aanlegdiepte van de stallingsgarage wordt cq wat de huidige maaiveldhoogte boven NAP is, is onduidelijk hoe hoog 
uiteindelijk de bouwmassa van gebouw B mag worden. Hierdoor zou een bouwmassa (bij een huidig maaiveldhoogte van 22 meter boven 
NAP) van 16 meter tegenover de woning van reclamanten hoog mogelijk kunnen zijn. Dit vinden reclamanten onaanvaardbaar hoog.

Reactie gemeente:
In artikel 1.67, sub a is inderdaad bepaald dat binnen de bestemming 'Wonen-Gestapeld' het peil de bovenkant van de parkeergarage, 
zijnde 24 meter boven NAP, is. In artikel 2.2 van het ontwerpbestemmingsplan is bepaald dat de bouwhoogte van een bouwwerk 
gemeten wordt vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw. Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 22,7
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meter boven NAP. Dit betekent dat de hoogte van de bebouwing aan de overzijde van het perceel van reclamanten 15,3 meter hoog mag 
worden. De woning van reclamant is op een afstand van ongeveer 20 meter gelegen van het te realiseren gebouw B. Vanaf het 
toekomstige gebouw B is er zicht op het perceel en de voorkant van de woning van reclamanten. Hoewel hierdoor mogelijk enigszins de 
privacy van reclamanten wordt aangetast en het uitzicht verandert, zijn wij van mening dat dit niet onaanvaarbaar is. Hierbij wegen wij in 
onze overweging mee dat enkel zicht op de voorgevel van reclamanten is. Daarnaast zijn wij van mening dat ten opzichte van de 
bestaande situatie er sprake is van een duidelijke kwaliteitsverbetering. Dit, in combinatie met de algemene belangen die worden gediend 
met dit plan (zie ook de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.2.2), maken dat wij het plan voort willen zetten.

b. De nieuwe planregels staan niet in verhouding tot de vigerende planregels. De bouwhoogte wordt significant hoger, wat leidt tot 
privacy-vermindering en belemmering van het uitzicht, in combinatie met een gelijke bebouwingsafstand van de bouwmassa's.

Reactie gemeente:
Aan het geldende bestemmingsplan kunnen geen blijvende rechten worden ontleend. Het plangebied was in het geldende 
bestemmingsplan 'Cobbeek, d'Ekker en Zonderwijk 2017' grotendeels bestemd voor 'Bedrijf' en 'Kantoor'. Inmiddels stond het bedrijf en 
kantoor al geruime tijd leeg en vroeg deze locatie om een herontwikkeling. Zoals ook aangegeven in de gemeentelijke reactie in paragraaf
4.2.2. hechten wij veel belang aan het realiseren van nieuwe woningen gelet op de grote woningbouwbehoefte en de gesloten Woondeal. 
De bestaande panden zijn jarenlang te koop aangeboden, maar er was geen belangstelling voor nieuwe bedrijfs- en kantoorfuncties op 
deze locatie. Marktpartijen hebben wel belangstellig om nieuwe appartementen te realiseren om invulling te geven aan de lokale en 
regionale woonbehoefte. Gelet op de ligging aan de Stedelijke As en nabij het City Centrum hebben wij voor deze locatie een meer 
verstedelijkt woonmilieu voor ogen. Met de afweging van alle betrokken belangen (zie ook paragraaf 4.2.2) hebben wij hiervoor het 
voorliggende bestemmingsplan in procedure gebracht.

c. Een aanvaardbare oplossing is om voor gebouw B een maximale bouwhoogte te hanteren van 11 meter vanaf 24+ NAP met behoud 
van halfverdiepte stallingsgarage (één bouwlaag minder) in combinatie met het vergroten van de onderlinge bebouwingsafstand tussen 
de bouwvlakken met ca 7 meter (onderlinge bouwafstand tussen bebouwing van 11 meter naar 18 meter);

Reactie gemeente:
Reclamanten geven in de zienswijze aan dat zij de onderlinge bebouwingsafstand tussen de bouwvlakken met ongeveer 7 meter willen 
vergroten; van 11 naar 18 meter. De afstand in het geldende bestemmingsplan tussen de woonbestemming en de bedrijvenbestemming 
bedraagt 11 meter (afstand tussen de bestemmingsvlakken) en de afstand tussen de woonbestemming van reclamanten en het bouwvlak 
van de bedrijfsbestemming bedraagt circa 16 meter. In het ontwerpbestemmingsplan is de afstand tussen de woonbestemming van 
reclamanten en de nieuwe woonbestemming circa 15 meter, met een afstand tot de halfondergrondse parkeergarage op 16 meter 
afstand. Deze parkeergarage mag een maximale bouwhoogte hebben van 24 meter boven NAP, wat betekent dat de hoogte hier ten 
opzichte van het aangrenzende maaiveld maximaal 1,3 meter zal bedragen. Het bouwvlak van het nieuwe appartementengebouw is in het 
ontwerpbestemmingsplan gelegen op een afstand tot de woonbestemming van reclamanten op circa 18 meter. Wij zijn van mening dat dit 
een acceptabele afstand tot het perceel van reclamanten is. Ook zijn wij van mening, rekening houdend met onze overwegingen als
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gesteld in paragraaf 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2 en 4.4.5 dat de bouwhoogte van het nieuwe appartementengebouw aan de Schimmerik 
aanvaardbaar is.

d. Geheel verdiepte aanleg van de parkeergarage ipv halfverdiept is beter: bouwmassa's kunnen minder hoog worden, problemen met 
GHG zijn niet te verwachten, komt inrichtingsplan ten goede en de toegankelijkheid van het terrein voor mindervaliden en ouderen.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.10.1, sub e.

e. Het richtlijnendocument duurzaamheid bevat veel vage ambities en onduidelijkheden. Zo staat vermeld dat volwassen bomen zoveel 
mogelijk worden behouden, is er al een bomeneffectanalyse uitgevoerd? Welke bomen zijn waardevol? Er worden veel ambities genoemd, 
maar wat wordt nu concreet gedaan? In de watertoets wordt de suggestie gewekt dat er geen wadi's komen, hoe verhoudt zich dit tot het 
Richtdocument duurzaamheid? Waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot wordt gereduceerd? Er zijn geen groenprestaties in het plan 
opgenomen. Welke prestaties voor biodiversiteit worden hard gesteld? Er staan enkele ambities, maar niet hard geformuleerd. Welke 
prestaties worden nu uitgevoerd en waarom wordt dit plan al in procedure gebracht als er nog zoveel onzekerheden zijn?

Reactie gemeente:
In het Richtdocument duurzaamheid staan diverse ambities voor het plan met betrekking tot duurzaamheid geformuleerd. Omdat de 
gemeente Veldhoven belang hecht aan duurzaamheid heeft initiatiefnemer de ambities op dit gebied voor het plan uitgewerkt en is dit 
informatief opgenomen in de bijlage van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Welke onderdelen nader uitgewerkt gaan 
worden, wordt in een later stadium bepaald. Om echter meer zekerheid te geven over de groene invulling van het gebied, is wel besloten 
om een voorwaardelijke verplichting op te nemen dat 300Zo van het plangebied groen wordt ingericht en in stand wordt gehouden (zie ook 
de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.3.2). Verder is het uitgangspunt dat de volwassen bomen zoveel mogelijk behouden blijven. De 
nadere uitwerking van al deze punten vindt in een later stadium plaats.

f. Het is onduidelijk of het hemelwater op eigen terrein geïnfiltreerd gaat worden. In de watertoets, bijlage 10, wordt aangegeven dat 
hiervoor nog een civieltechnisch ontwerp gemaakt zal worden. Alvorens het plan in procedure wordt gebracht, dient hier duidelijkheid 
over te zijn.

Reactie gemeente:
Op basis van het gemeentelijk beleid en het beleid van het Waterschap stellen wij geen eisen voor compenserende waterberging. Of er 
dus daadwerkelijk water op eigen terrein wordt geborgen is een keuze van de initiatiefnemer. In het bestemmingsplan wordt mogelijk 
gemaakt dat water wordt geborgen, maar wordt dit niet verplicht gesteld.
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g. Alvorens het plan in procedure wordt gebracht, dient duidelijk te zijn of het plan voldoet aan alle regels voor bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening. Nu zit er enkel een algemene brief van de Veiligheidsregio bij, maar geen formele plantoetsing.

Reactie gemeente:
De ontwikkeling is passend of kan passend gemaakt worden om te voldoen aan de beleidsregels voor Bereikbaarheid en 
Bluswatervoorziening. Er zijn dan ook geen redenen om hiervoor aanvullende regels op te nemen in het bestemmingsplan. Daarnaast is 
het standaardadvies van de Veiligheidsregio van toepassing. Het standaardadvies wordt onder andere afgegeven als er sprake is van een 
grote afstand tot een risicobron en/of transportroute met gevaarlijke stoffen. In voorliggend geval zijn er op korte afstand geen 
risicobronnen of transportroutes gelegen op basis waarvan de Veiligheidsregio het standaard advies heeft afgegeven. Een maatwerkadvies 
wordt door de Veiligheidsregio niet nodig geacht.

h. Het verkennend bodemonderzoek dateert van 5 juni 2014 en is niet meer actueel. Het is ouder dan 5 jaar en normaliter dient er dan 
een actualiserend bodemonderzoek verricht te worden. Ook is de bodem niet onderzocht op asbest terwijl dit ook gedaan moet worden.

Reactie gemeente:
Het bodemonderzoek van de gronden van het voormalige Rabobankgebouw is van juni 2014. Uit dit onderzoek volgt dat de 
bodemkwaliteit aanvaardbaar is voor de toekomstige bestemming. Omdat er sinds die periode geen ontwikkelingen of activiteiten hebben 
plaatsgevonden die de bodemgesteldheid zou verslechteren, is er ook geen aanleiding om nieuwe bodemonderzoeken te laten verrichten 
in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Ook is er geen aanleiding om de bodem nader te onderzoeken op asbest.

i. Het is onduidelijk hoe de gebouwen eruit komen te zien. Door het ontbreken van een beeldkwaliteitsplan en informatie over kleur- en 
materiaalgebruik en hoe de ruimtes uit de woningplattegronden komen te liggen is er veel onduidelijkheid.

Reactie gemeente:
Hoe het plan er daadwerkelijk uit komt te zien en wat de woonplattegronden van de appartementen worden is op dit moment nog niet 
uitgewerkt. Dit is voor het bestemmingsplan ook nog niet nodig. Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan vinden wij niet nodig, 
aangezien de bouwplannen uiteindelijk getoetst worden in het kader van welstand. Hiertoe heeft de gemeenteraad het Ambitiedocument 
Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld, wat voldoende basis is voor de uiteindelijke welstandstoets in het kader van de vergunningverlening.

j. Het ontwerpbestemmingsplan bevat geen toetsing aan de Brainport Principes. Onduidelijk is hoe het plan scoort op de verschillende 
onderdelen van de ambitieroos.

Reactie gemeente:
De onderbouwing dat het plan voldoet aan de Brainport Principes is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit is getoetst 
door het coördinatieteam Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het advies van het coördinatieteam wordt als bijlage bij de 
toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.
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k. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordeningsprocedure, omdat het plan op veel punten nog moet worden uitgewerkt.

Reactie gemeente:
Om te kunnen beoordelen of het plan voldoet aan een 'goede ruimtelijke ordening' zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd. Dat veel 
nog onduidelijk is, komt omdat dit in een volgende fase (bij de vergunningverlening) nog uitgewerkt moet worden.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.21. Reclamant 64

a. Waarom is de muziekschool niet meegenomen in het plan? De huidige vormgeving van de muziekschool zal straks in fel contrast 
komen te staan en ingeklemd worden door de nieuwe bebouwing van 36 en 20 meter hoog.

Reactie gemeente:
Eerder is onderzocht of de Muziekschool verplaatst kon worden. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad echter besloten dat de 
investeringen die hiervoor gedaan moesten worden te hoog waren. Op basis hiervan is besloten niet over te gaan tot een verplaatsing van 
de Muziekschool. Ondanks dat de Muziekschool op de huidige locatie gehuisvest blijft, zijn wij van mening dat deze goed in de plannen is 
ingepast. Vertegenwoordigers van de Muziekschool zijn bij de planvorming betrokken.

b. De bouwmassa leidt tot waardedaling van de woningen in de directe omgeving.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.10.16, sub d.

c. Een woonblok van 14 meter hoog op circa 20 meter afstand van de woning van reclamanten komt erg dominant over en zal daarmee 
afbreuk doen aan de woonsituatie en het woongenot.

Reactie gemeente:
De woning van reclamanten is op een afstand van ongeveer 23 meter gelegen van het te realiseren gebouw B. Vanaf het toekomstige 
gebouw B is er zicht op het perceel en de voorkant van de woning van reclamanten. Hoewel hierdoor mogelijk enigszins de privacy van 
reclamanten wordt aangetast en het uitzicht verandert, zijn wij van mening dat dit niet onaanvaarbaar is. Hierbij wegen wij in onze 
overweging mee dat enkel zicht op de voorgevel van reclamanten is. Daarnaast zijn wij van mening dat ten opzichte van de bestaande
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situatie er sprake is van een duidelijke kwaliteitsverbetering. Dit, in combinatie met de algemene belangen die worden gediend met dit 
plan (zie ook de gemeentelijke reactie in paragraaf 4.2.2), maken dat wij het plan voort willen zetten.

d. De ingang van de parkeergarage aan de rechterzijde van gebouw B en de inrit bij gebouw C zorgen ervoor dat het licht van de 
koplampen recht in de woningen aan de Schimmerik schijnen.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.10.14, sub a.

e. De verwachting is dat er een tekort aan parkeervoorzieningen ontstaat, waardoor parkeeroverlast ontstaat.

Reactie gemeente:
Zie gemeentelijke reactie paragraaf 4.6.2.

f. De parkeervoorziening tussen gebouwen B en C komt niet overeen met de 'parkachtige' uitstraling.

Reactie gemeente:
Het streven is om voor het totale gebied een zo groen mogelijke parkachtige uitstraling te realiseren. De uitwerking hiervan moet nog 
plaatsvinden. De gronden tussen de gebouwen B en C hebben een bestemming 'Groen' gekregen, op basis waarvan deze gronden niet als 
parkeerplaatsen mogen worden ingericht. Het klopt dat binnen het plangebied ook parkeervoorzieningen bovengronds worden 
gerealiseerd. In vergelijking met de huidige situatie zijn wij van mening dat door deze plannen er een landschappelijke verbetering plaats 
vindt ten opzichte van de huidige situatie.

g. De directe verbinding die gemaakt wordt voor langzaamverkeer tussen de Bossebaan en de Schimmerik leidt tot gevaarlijke situaties 
omdat deze over het parkeerterrein loopt en als sluiproute gebruikt zal worden. Een doorgang voor fietsers is niet nodig gelet op het pad 
tussen de Bossebaan en Van Aelstlaan.

Reactie gemeente:
De doorgang is met name bedoeld voor voetgangers en niet voor fietsers. Het pad zal dan ook zo ingericht worden dat deze uitnodigend 
is voor voetgangers en niet voor fietsers. Het wordt dus voornamelijk een voetpad en maakt geen onderdeel uit van een fietsstructuur. 
Mocht naderhand blijken dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie, dan bekijken wij welke maatregelen genomen kunnen 
worden om dit op te lossen.

Conclusie
Deze onderdelen van de zienswijze vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.10.22. Reclamant 66 

ínhoud zienswijze
Voorstel voor verkeersluwte op de locatie en in de directe omgeving ten behoeve van de verkeersveiligheid in de omgeving.

Reactie gemeente:
Zie reactie 4.6.2. Daarnaast is door de indieners van deze zienswijze een burgerinitiatief ingediend om de mogelijkheden voor een 
autoluwe Stedelijke As te realiseren ingediend. Dit staat verder los van voorliggend bestemmingsplan.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.10.23. Reclamant 67

De torenflat moet zijn parkeervoorziening onder het gebouw aanleggen voor alle bewoners en een aparte parkeervoorziening op het 
terrein van de toren. Op de bestaande parkeervoorzieningen in de subwijken rond het complex en City Centrum is al te weinig plaats voor 
de betalende bewoners van de subwijken, laat staan voor nieuwe bewoners. Zorg ervoor dat mensen die in de toren wonen niet van onze 
parkeermogelijkheden gebruik gaan maken.

Reactie gemeente:
Zie reactie 4.6.2. Voor de 170 appartementen wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

5. Ambtshalve aanpassing

Na de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan is er een nieuwe versie van AERIUS Calculator verschenen. Met de AERIUS 
Calculator worden de gevolgen van projecten op de stikstofdepositie berekend. De nieuwe versie van AERIUS is de reden geweest voor
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het nogmaals uitvoeren van de berekeningen om zo vast te stellen dat het plan geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000- 
gebieden. Uit de berekeningen volgt dat het projecteffect op de Natura 2000-gebieden kleiner is dan 0,00 mol/ha/jaar. De nieuwe 
rapportage zal als bijlage bij het bestemmingsplan worden gevoegd en de eerdere rapportage vervangen.

59



Veldhoven
Bijlage 1 (reclamanten nr. 66):

1. E. van Pelt en R. Zondervan, Van Aelstlaan 1 te Veldhoven (registratienummer 20.15266)
2. B.C. den Hartog, Burgemeester van Hoofflaan 126 te Veldhoven (registratienummer 20.15267)
3. W.J.C.A.M. den Otter, Bossebaan 53 te Veldhoven (registratienummer 20.15268)
4. R. Casamento, Bossebaan 57 te Veldhoven (registratienummer 20.15269)
5. G. de Vries, Bossebaan 61 te Veldhoven (registratienummer 20.15270)
6. M. en C. Zantvliet, Lange Mees 24 te Veldhoven (registratienummer 20.15271)
7. A. Anaya, Lange Mees 30 te Veldhoven (registratienummer 20.15272)
8. W.W. Talia en F.P. Jabbo, Zantvliet, Lange Mees 32 te Veldhoven (registratienummer 20.15273)
9. P.N.J. v.d. Gaag, Lange Mees 40 te Veldhoven, (registratienummer 20.15274)
10. D.M. van der Vorst, Lange Mees 42 te Veldhoven, (registratienummer 20.15275)
11. J.M.P. Mieguel, Lange Mees 43 te Veldhoven, (registratienummer 20.15276)
12. A. Dares, Lange Mees 45 te Veldhoven (registratienummer 20.15277)
13. A.J.A. Engels, Lange Mees 49 te Veldhoven (registratienummer 20.15278)
14. H.W.G. Rijkes, Lange Mees 52 te Veldhoven (registratienummer 20.15279)
15. R. Pijloo, De Schimmerik 8 te Veldhoven (registratienummer 20.15280)
16. N.R.N. van den Oevelaar-Gunst, De Schimmerik 4 te Veldhoven (registratienummer 20.15281)
17. E.G.A.M. Verrijd, De Schimmerik 10 te Veldhoven (registratienummer 20.15282)
18. D.L.M. en T.D.W.E. Vermelis, De Schimmerik 14 te Veldhoven (registratienummer 20.15283)
19. W. van der Sangen, De Schimmerik 20 te Veldhoven (registratienummer 20.15284)
20. M. Verstappen, De Schimmerik 28 te Veldhoven (registratienummer 20.15285)
21. I. Barbat - Soshos en A. Witziers, De Schimmerik 32 te Veldhoven (registratienummer 20.15286)
22. E.A.H.W. van der Linden, Bree 2 te Veldhoven (registratienummer 20.15287)
23. C. Smits, Bree 3 te Veldhoven (registratienummer 20.15288)
24. A. Meulensteen, Bree 4 te Veldhoven (registratienummer 20.15289)
25. F. van Rooij, Bree 6 te Veldhoven (registratienummer 20.15290)
26. J. van Gils, Bree 7 te Veldhoven (registratienummer 20.15291)
27. E.M.A. Kooij, Bree 8 te Veldhoven (registratienummer 20.15292)
28. H. v.d. Heerkum, Bree 9 te Veldhoven (registratienummer 20.15293)
29. M. Vissers, Bree 14 te Veldhoven (registratienummer 20.15294)
30. A. van Loon, Bree 15 te Veldhoven (registratienummer 20.15295)
31. H. Goossens, Bree 21 te Veldhoven (registratienummer 20.15296)
32. R. Lewis, Bree 23 te Veldhoven (registratienummer 20.15297)
33. L. van de Ven, Bree 24 te Veldhoven (registratienummer 20.15298)
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34. M. Adams, Bree 25 te Veldhoven (registratienummer 20.15299)
35. L.S. v.d. Schoor, Bree 26 te Veldhoven (registratienummer 20.15300)
36. I. Passcher, Bree 27 te Veldhoven (registratienummer 20.15301)
37. P. van Uruysdijk, Bree 33 te Veldhoven (registratienummer 20.15302)
38. J.M.G. Iding, Bree 34 te Veldhoven (registratienummer 20.15303)
39. P.T.C. Heijmans, Bree 35 te Veldhoven (registratienummer 20.15304)
40. M.C.P.F. Kollenburg, Bree 37 te Veldhoven (registratienummer 20.15305)
41. E.M. Bartels, Bree 39 te Veldhoven (registratienummer 20.15306)
42. K. van Bald, Bree 42 te Veldhoven (registratienummer 20.15307)
43. N.W. Berendonk, Bree 50 te Veldhoven (registratienummer 20.15308)
44. M.J.M. van Zomeren, Bree 52 te Veldhoven (registratienummer 20.15309)
45. M.G.M. Geven, Bree 55 te Veldhoven (registratienummer 20.15310)
46. F. Baroncelli, Bree 56 te Veldhoven (registratienummer 20.15311)
47. M.J. Gerrits Krom, Bree 57 te Veldhoven (registratienummer 20.15312)
48. J.C.C. Scholten, Bree 58 te Veldhoven (registratienummer 20.15313)
49. A.M. Scholten, Bree 58 te Veldhoven (registratienummer 20.15314)
50. J.W.M. Vilterop, Bree 61 te Veldhoven (registratienummer 20.15315)
51. P. Meulendijks, Bree 63 te Veldhoven (registratienummer 20.15316)
52. N.G. Smink, Bree 64 te Veldhoven (registratienummer 20.15317)
53. E. Eldern, Bree 65 te Veldhoven (registratienummer 20.15318)
54. M.A. Huybregts, Bree 66 te Veldhoven (registratienummer 20.15319)
55. D.J.G.M. Claassen, Bree 69 te Veldhoven (registratienummer 20.15320)
56. H. Sterkenburg, Bree 71 te Veldhoven (registratienummer 20.15321)
57. C.M.A.J. van der Zee, Bree 75 te Veldhoven (registratienummer 20.15322)
58. M.L.M. Hejwicz, Bree 77 te Veldhoven (registratienummer 20.15323)
59. R.J. van As, Bree 79 te Veldhoven (registratienummer 20.15324)
60. M.J.C. Kampert van Rooij, Bree 87 te Veldhoven (registratienummer 20.15325)
61. M. Hoogervorst, Bree 89 te Veldhoven (registratienummer 20.15326)
62. K.A.W.M. Mahagnoul, Bree 91 te Veldhoven (registratienummer 20.15327)
63. I.W.M. Bom, Bree 93 te Veldhoven (registratienummer 20.15328)
64. A. Teunis, Bree 95 te Veldhoven (registratienummer 20.15329)
65. P.F.A.M. van de Ven en I.M.G. van de Ven-Bressers, Bree 97 te Veldhoven (registratienummer 20.15330)
66. J. Adams, Bree 101 te Veldhoven (registratienummer 20.15331)
67. L.F. Adams, Bree 111 te Veldhoven (registratienummer 20.15332)
68. M.D. Adams, Bree 115 te Veldhoven (registratienummer 20.15333)
69. P. en K. Westerhof, Begijnstraat 9 te Veldhoven (registratienummer 20.15334)
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70. K.L. Lin, Begijnstraat 11 te Veldhoven (registratienummer 20.15335)
71. G. Peerboom, Begijnstraat 15 te Veldhoven (registratienummer 20.15336)
72. A.J.H. Snelder en A.J.M. van Veghel, Begijnstraat 16 te Veldhoven (registratienummer 20.15337)
73. A. Apeldoorn, Begijnstraat 17 te Veldhoven (registratienummer 20.15338)
74. P.M.H. en S.M. Jansen, Begijnstraat 21 te Veldhoven (registratienummer 20.15339)
75. H.H. Wiersma, Begijnstraat 25 te Veldhoven (registratienummer 20.15340)
76. A.J.F. en L.P.E. Bats, Begijnstraat 27 te Veldhoven (registratienummer 20.15341)
77. T.M. Stahlie, Begijnstraat 29 te Veldhoven (registratienummer 20.15342)
78. E.J. Peeters, Begijnstraat 33 te Veldhoven (registratienummer 20.15343)
79. J. de Pee, Begijnstraat 14 te Veldhoven (registratienummer 20.15344)
80. C.F. v.d. Gaag, Begijnstraat 18 te Veldhoven (registratienummer 20.15345)
81. T.J. Beerens, Begijnstraat 23 te Veldhoven (registratienummer 20.15346)
82. H. Boeslen, Begijnstraat 24 te Veldhoven (registratienummer 20.15347)
83. J.J.C. Braam en M. Braam-Reitsma, Begijnstraat 28 te Veldhoven (registratienummer 20.15348)
84. P. van Kempen en L. van Kempen-Knip, Begijnstraat 67 te Veldhoven, (registratienummer 20.15349)
85. C.A. en L. de Vos, Begijnstraat 35 te Veldhoven (registratienummer 20.15350)
86. J.J.A. en E.M.G. Cadier, Begijnstraat 36 te Veldhoven (registratienummer 20.15351)
87. A.M. van Deursen, Begijnstraat 39 te Veldhoven (registratienummer 20.15352)
88. C.A. Roijers en S. Park, Begijnstraat 40 te Veldhoven (registratienummer 20.15353)
89. C.J.P.B. van Lith en E.M.W. Claes, Begijnstraat 41 te Veldhoven (registratienummer 20.15354)
90. J.M. Geominy en M. Geominy-van Veghel, Begijnstraat 42 te Veldhoven (registratienummer 20.15355)
91. D. van Deursen, Begijnstraat 43 te Veldhoven (registratienummer 20.15356)
92. J. Lunter en A.M. Lunter-van Kemenade, Begijnstraat 44 te Veldhoven (registratienummer 20.15357)
93. C.J.M. v.d Langenberg, Begijnstraat 47 te Veldhoven (registratienummer 20.15358)
94. J.W. en G. Hendriks, Begijnstraat 48 te Veldhoven (registratienummer 20.15359)
95. F. Vielega en V. Alvarez, Begijnstraat 49 te Veldhoven (registratienummer 20.15360)
96. J.A. Kuijsten en M.W. Kuijsten-Stap, Begijnstraat 52 te Veldhoven (registratienummer 20.15361)
97. R. van der Graaf, Begijnstraat 56 te Veldhoven (registratienummer 20.15362)
98. L.P.G. van Loon, Begijnstraat 60 te Veldhoven (registratienummer 20.15363)
99. M. van Leeuwen, Begijnstraat 62 te Veldhoven (registratienummer 20.15364)
100. P.H. Ubaghs, Begijnstraat 64 te Veldhoven (registratienummer 20.15365)
101. H.T.A. van Gastel en S. Vrolijk, Begijnstraat 65 te Veldhoven (registratienummer 20.15366)
102. E. Boreas, Begijnstraat 66 te Veldhoven (registratienummer 20.15367)
103. Jekkos, Lange Mees 68 te Veldhoven (registratienummer 20.15368)
104. Keemis, Lange Mees 66 te Veldhoven (registratienummer 20.15369)
105. Hupje, Lange Mees 66 te Veldhoven (registratienummer 20.15370)
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106. Kox, Lange Mees 64 te Veldhoven (registratienummer 20.15371)
107. Serens, Lange Mees 62 te Veldhoven (registratienummer 20.15372)
108. Lange Mees 36 te Veldhoven (registratienummer 20.15373)
109. Ruben, Lange Mees 58 te Veldhoven (registratienummer 20.15374)

Veldhoven



Technische vraag D66 inzake Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan'
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 16 maart
Agendapunt 8.02: Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan'

Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel over de Bossebaan wil ik 
namens D66 een drietal technische vragen indienen. De eerste twee zullen u vast 
bekend voorkomen, omdat ik deze ook tijdens de oordeelsvormende raad al stelde, 
waar ze onbeantwoord bleven. De derde vraag is additioneel.

Vraag:
1. Wat is het te verwachten socio-economische profiel van de toekomstige 

bewoners van het nieuwbouwproject aan de Bossebaan?
De doelgroepen voor de appartementen zijn 55-plussers, met een dusdanig eigen 
vermogen en/of inkomen, dat zij niet in aanmerking komen voor een sociale 
huurwoning. Een andere voorname doelgroep zijn kenniswerkers. Overigens heeft de 
gemeente geen invloed op wie de woningen gaat kopen of huren.

2. Welke wijze van markering als oriëntatiepunt, anders dan een toren van 12 
etages, is overwogen voor de hoek Bossebaan/Burgmeester van Hoofflaan?

Door de ontwikkelaar is invulling gegeven aan het realiseren van een accent door 
gebouw D een hoogte-accent te geven. Deze invulling is beoordeeld en de 
verschillende belangen die er spelen zijn hieromtrent afgewogen. Omdat deze invulling 
niet leidt tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden zijn geen 
alternatieven hieromtrent overwogen.

3. Kunt u aangeven of er een 'procesontwerp samenspraak' (ook wel 
'procesleidraad samenspraak' genoemd) is opgesteld, zoals voor dit soort 
planontwikkeling bepaald is in de nota samenspraak (2012), en zo ja waar ik 
die nota/leidraad zou kunnen inzien?

Nee, er is geen procesontwerp samenspraak opgesteld. De manier van communiceren 
is telkens besproken in de projectteam overleggen die regelmatig plaatsvonden. Bij 
deze overleggen was ook de projectontwikkelaar aanwezig. In deze overleggen zijn de 
bijeenkomsten gepland, de nieuwsbrieven besproken en uiteindelijk ook de 
keukentafelgesprekken. Wij hebben tijdens dit proces geen signalen ontvangen dat 
het samenspraakproces niet goed liep. Wel hebben wij vernomen dat er zorgen 
leefden bij de bewoners en hebben naar aanleiding hiervan onderzoeken uitgevoerd. 
Deze onderzoeken zijn bewust uitgezet om zo de zorgen van de bewoners weg te 
nemen.

Aanvullende vraag tijdens raadsvergadering:
Vraag:

1. Is het mogelijk is om bij huurwoningen een zelfbewoningsplicht te eisen?

Antwoord:
Zelfbewoningsplicht betekent dat de eigenaar zelf de woning bewoont. Dit heeft dus 
geen betrekking op huurwoningen.



Technische vraag Lokaal Liberaal inzake Vaststellen bestemmingsplan 
'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan'
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 16 maart
Agendapunt 8.02: Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan'

Vraag:

1. Vraag van Lokaal Liberaal of het gesprek met de VvE Bree op verzoek van de 
VvE was of dat zij actief zijn betrokken in het samenspraakproces

Antwoord:
Tijdens de informatiebijeenkomsten heeft de ontwikkelaar aangegeven open te staan 
voor keukentafelgesprekken. Hier hebben diverse bewoners gebruik van gemaakt, 
waaronder de heer Kampert. Wij weten dat er een gesprek heeft plaatsgevonden, 
maar ons is niet bekend wie actief contact heeft gezocht.

Aanvullend antwoord na navraag bij de ontwikkelaar:
In het begin heeft de ontwikkelaar de beheerder van de VVE Bree benaderd,( BFM vastgoed). Dit 

is met de gemeente afgestemd en de namen van de heer Iding en Kampert ontvangen voor 

contactpersonen.

Daarna heeft de ontwikkelaar op eigen initiatief deze heren benaderd en een afspraak gehad.



Technische vragen VSA inzake Bestemmingsplan Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 23 februari
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart/ besluitvormende
raadsvergadering 16 maart
Agendapunt 6.02: Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan - Burg. Van Hoofìaan'

Geachte college,

De insprekers voor agendapunt 6.02 (Bestemmingsplan Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan) waren duidelijk genoeg doch VSA heeft toch na inspreken een paar technische 
vragen.

Vragen:

1. Is er begin 2018 nu wel of niet een communicatieplan gemaakt voor dit project.
Zo niet, hoe heeft de gemeente het samenspraak proces dan kunnen controleren? 
Zijn er toen signalen geweest dat dit niet goed liep?

De antwoorden van insprekers tijdens de bespreking op 23 februari j.l. op onze vragen 
over de keukentafelgesprekken waren voor ons niet duidelijk. Ook uit de antwoorden op 
de vragen van SV begrijpen we nog niet alles.

2. Wat zijn die zg. Keukentafelgesprekken precies?
Begrijpen we goed dat er 2 keukentafelgesprekken zijn geweest met bewoners 
van De Begijnstraat en de Schimmerik?
Wie of hoeveel personen hebben hieraan deelgenomen?
Waarom is terugkoppeling wel naar de gemeente gegaan en niet naar de 
bewoners en/of de deelnemers van deze gesprekken?
Dhr. Kampert vertelde dat er met de bewoners van Bree geen keukentafelgesprek 
heeft plaatsgevonden? Waarom met Bree niet?

3. Is er een moment geweest in dit proces waar omwonenden alternatieven konden 
inbrengen?

Op 2 juli 2019 het de raad de werkwijze rondom het beoordelen van verzoeken voor 
hoogbouw unaniem vastgesteld. Het was zelfs een hamerstuk in de besluitvormende 
vergadering! Toen liep de ontwikkeling van dit bouwproject al.
Erin wordt vastgesteld dat er lokatie-specifiek wordt beoordeeld. Er zal maatwerk 
geleverd worden. Tevens wordt erin vastgesteld dat leefbaarheid leidend moet zijn.

4. Is er, volgens het college, voldoende maatwerk geleverd voor zowel hoogte en 
leefbaarheid?

Op 9 februari heeft de raad (na agendering aangevraagd door 4 raadsfracties) besloten 
om de samenspraak mbt hoogbouw in de toekomst anders te gaan inrichten. De gehele 
raad gaat hierover nog in beraad.
Naar aanleiding hiervan stellen we nog een technische vraag na reactie van wethouder 
van de Oever tijdens deze bespreking. Hij was content en vond de discussie positief en 
constructief. Hij zei dat lopende projecten niet onder de nieuwe samenspraak zullen 
vallen. Tevens zei hij dat de lopende projecten zijn gebaseerd op bestaande 
uitgangspunten en dat de partners erop vertrouwen dat dat die geldend zijn. Ik citeer "Je 
kunt niet gedurende de rit de spelregels veranderen".

5. Over welke lopende projecten heeft hij het precies, welke partners en zijn er 
gedurende de rit, afspraken gemaakt c.q. verwachtingen gewekt?



Antwoord:

1. Nee, er is geen communicatieplan opgesteld. De manier van communiceren is telkens 
besproken in de projectteam overleggen die regelmatig plaatsvonden. Bij deze 
overleggen was ook de projectontwikkelaar aanwezig. In deze overleggen zijn de 
bijeenkomsten gepland, de nieuwsbrieven besproken en uiteindelijk ook de 
keukentafelgesprekken. Wij hebben tijdens dit proces geen signalen ontvangen dat het 
samenspraakproces niet goed liep. Wel hebben wij vernomen dat er zorgen leefden bij de 
bewoners en hebben naar aanleiding hiervan onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken 
zijn bewust uitgezet om zo de zorgen van de bewoners weg te nemen.

2. Keukentafel gesprekken zijn gesprekken die georganiseerd zijn door de ontwikkelaar 
om met een aantal bewoners over de plannen te praten. In deze gesprekken konden 
bewoners ook hun ideeën of eventuele zorgen of vragen aangeven. Meestal werd dit 
uitgevoerd met een aantal afgevaardigden van een straat. De bedoeling was dat de 
betreffende afgevaardigden hun achterban op de hoogte moesten houden. De gemeente 
is hier niet bij aanwezig geweest. Wel heeft de gemeente de verslagen van de 
gesprekken altijd ontvangen en een terugkoppeling van de ontwikkelaar over de 
gesprekken gehad.

Er hebben 3 keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken vonden plaats 
met afgevaardigden van de Begijnstraat, Schimmerik en de Bree. Hoeveel personen 
hieraan deel hebben genomen staat niet in de notulen vanwege de privacy. Het zijn in 
ieder geval de afgevaardigden van de voornoemde straten (die zich hiervoor hebben 
opgegeven).

Het verslag van de Begijnstraat en de Schimmerik is zowel naar de gemeente gegaan als 
naar de contactpersoon van de straat gestuurd met de vraag of de contactpersoon de 
verslagen naar de andere aanwezigen door wil zetten. De gemeente heeft hiervan een 
afschrift. Ook hebben wij mailwisseling over de keukentafelgesprekken met 
afgevaardigden van de Bree ontvangen.

3. Er zijn alternatieven tijdens de avonden/gesprekken/ mail of brief voorgesteld. Deze 
zijn tijdens het proces indien mogelijk meegenomen, zoals de ontsluiting via de 
Bossebaan en niet de Schimmerik.

4. Gelet op het beleidskader, zoals geformuleerd in de Ruimtelijke Structuurvisie 
Veldhoven en het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit, is gekozen voor 
verstedelijking met accent. Juist deze locatie leent zich goed voor hogere bebouwing: 
grenzend aan het centrum, nabij alle voorzieningen, etc. Deze ontwikkeling is getoetst 
aan diverse aspecten die de leefbaarheid raken: gevolgen voor schaduwwerking, 
mogelijke geluidsoverlast, parkeeroverlast, privacy-aantasting. Uit deze onderzoeken is 
gebleken dat er geen sprake was van onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid.
Wij zijn dus van mening dat er voldoende maatwerk is geleverd.

5. Dit betreft de projecten die al zijn opgestart en waar de omgeving of de raad al over 
geïnformeerd of betrokken bij is.
De partners zijn de ontwikkelaars/woningbouwverenigingen etc.



Technische vraag Senioren Veldhoven inzake Vaststellen bestemmingsplan 
'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan'
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart 
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 16 maart
Agendapunt 8.02: Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan'

Vraag:
1. Wie heeft, wanneer en waarom besloten, dat het 12 woonlagen zouden gaan 

worden?
In het geldende beleidskader, zoals geformuleerd in de Ruimtelijke Structuurvisie 
Veldhoven en het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit, is gekozen voor 
verstedelijking met accent. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt wat ziet op de 
realisering van 12 woonlagen. Deze ontwikkeling is getoetst aan de verschillende 
belangen, waarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.

2. Over welke lopende projecten had dhr. Van den Oever het?
Dit betreft de projecten die al zijn opgestart en waar de omgeving of de raad al over 
geïnformeerd of betrokken bij is.

3. Waarom moet er nu zo snel beslist worden door de gemeenteraad van 
Veldhoven terwijl de uiterste datum nog zeker negen maanden van ons 
verwijderd ?

Na de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan dient het bestemmingsplan 
volgens het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening binnen 12 weken vastgesteld te 
worden. Hoewel dit termijnen van orde zijn, zien wij geen reden voor uitstel van de 
vaststelling van het bestemmingsplan.

4. Waar kunnen wij dit communicatieplan vinden en wie zijn de 
belanghebbenden?

Er is geen communicatieplan opgesteld. De manier van communiceren is telkens 
besproken in de projectteam overleggen die regelmatig plaatsvonden. Bij deze 
overleggen was ook de projectontwikkelaar aanwezig. In deze overleggen zijn de 
bijeenkomsten gepland, de nieuwsbrieven besproken en uiteindelijk ook de 
keukentafelgesprekken. Wij hebben tijdens dit proces geen signalen ontvangen dat 
het samenspraakproces niet goed liep. Wel hebben wij vernomen dat er zorgen 
leefden bij de bewoners en hebben naar aanleiding hiervan onderzoeken uitgevoerd. 
Deze onderzoeken zijn bewust uitgezet om zo de zorgen van de bewoners weg te 
nemen.
Diverse bewoners van de Begijnstraat, Bossebaan, Bree, Burgemeester van Hoofflaan, 
De Schimmerik, Kerktorenstraat, Lange Kruisweg, Lange Mees, Papevoort en Van 
Aelstlaan hebben wij uitnodigingen gestuurd voor de bijeenkomsten en geïnformeerd 
over het ontwerpbestemmingsplan.



BEST EINDHOVEN GELDROP-MIERLO HELMOND NUENEN OIRSCHOT SON EN BREUGEL VELDHOVEN WAALRE

STEDELIJK GEBIED!
Aan: Portefeuillehouder Economie SGE

Van: Bestuurlijk trekker ROW, J. Boersma

Onderwerp: Vervolg Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties 

Datum: 12 maart 2021

Geachte portefeuillehouders Economie SGE,

Het merendeel van de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben onlangs hun besluitvorming 

afgerond over aanpassingen aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW). Die aanpassingen 

waren nodig omdat was komen vast te staan dat er verbeteringen in de toegankelijkheid van het fonds 

nodig waren om kansrijke initiatieven niet bij voorbaat uit te sluiten van financiële ondersteuning.

Die verbeteringen zijn inmiddels aan het merendeel van de gemeenteraden voorgelegd en deze hebben 

een gelijkluidend besluit genomen over het vaststellen van een nieuwe subsidieverordening ROW. Voor 

enkele gemeenten staat de besluitvorming door de gemeenteraad voor volgende week gepland.

We zijn onlangs geconfronteerd met een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat de Gemeentewet het niet toelaat dat een bestuursorgaan 

zoals een college of raad het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden delegeert aan een 

privaatrechtelijke entiteit. De uitspraak heeft rechtstreekse consequenties voor de gekozen constructie van 

het ROW. De gemeenten die het voorstel aanpassing ROW reeds hebben vastgesteld, zijn akkoord 

gegaan met het delegeren van de subsidiebevoegdheid in het kader van het ROW aan de stichting 

Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE. Die constructie is door de uitspraak van de Raad van State echter 

niet langer houdbaar.

We hebben de gevolgen van deze uitspraak bestudeerd voor het ROW. Inmiddels is er een oplossing 

gevonden. De gemeenteraden kunnen de strijdigheid wegnemen door de bevoegdheden niette delegeren 

maarte mandateren. Dit betekent dat we de verordening en de besluiten hierop moeten aanpassen. 

Voorstellen hiervoor worden nu uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het portefeuillehouders- 

overleg Economie van het SGE van 1 april aanstaande. Direct daarna kan het besluitvormingsproces bij 

de gemeenten volgen via colleges en gemeenteraden.

Voor de gemeenten waar de gemeenteraden de aangepaste verordening ROW nog niet hadden 

behandeld, kan ik mij voorstellen dat de voorstellen daar worden ingetrokken en dat er wordt gewacht op 

de nieuwe voorstellen die recht doen aan de recente uitspraak van de Raad van State.

Met vriendelijke groet,

Jan Boersma

Bestuurlijk trekker ROW SGE

Wethouder gemeente Son en Breugel
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Datum besluitraad 16 maart 2021 Datum oordeelraad 23 februari 2021
Agendapunt Datum B en W 14 januari 2021
Volgnummer 21.011 Programma begroting 3 Economie
Gewijzigd voorstel Taakveld 3.2
Portefeuillehouder D. de Kort

Adviesnota raad
Vaststellen nieuwe Subsidieverordening Investeringen 
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

Beslispunten
1. de subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 

Werklocaties SGE, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017, in 
te trekken;

2. de subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE 2021, conform bijgevoegd ontwerp vast te stellen;

3. de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een aanvraag om 
subsidie, te delegeren aan de stichting ROW;

Inleiding

In dit voorstel vragen wij u een nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE vast te stellen (hierna: het ROW). Aanleiding 
voor ons voorstel is een evaluatie van het functioneren van het ROW in december 
2019 en het voorjaar van 2020.
De evaluatie heeft aan het licht gebracht dat de deelnemende gemeenten het ROW 
nog steeds beschouwen als een waardevol instrument om de economische 
ontwikkeling van het Stedelijk Gebied Eindhoven te bevorderen. Wel is uit gesprekken 
met de gemeenten, Brabantse Ontwikkelmaatschappij (hierna; BOM), provincie en 
partijen die gebruik maken van het fonds gebleken dat er verbeteringen in de 
toegankelijkheid van het fonds nodig zijn. De nieuwe verordening voorziet in die 
behoefte. De gelegenheid is tevens aangegrepen om enkele technische verbeteringen 
aan te brengen in zowel de aanvraagprocedure als ook in de governance. Dit laatste 
heeft te maken met het wegvallen van de BOM als deelnemende partij.
Voordat wij ingaan op de uitkomsten van de evaluatie, schetsen wij eerst de 
voorgeschiedenis van het ROW.

Voorgeschiedenis.
In april 2018 is het ROW van start gegaan met als ambitie het gebiedsgericht 
stimuleren van de herontwikkeling van bestaande (werk) locaties en innovatie.
Het ROW is een samenwerking tussen de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven (SGE) en de BOM. Het fonds zet in op het gebiedsgericht stimuleren van de 
herontwikkeling van (werk)locaties en innovatie. Het aanbod op bestaande terreinen 
sluit nu lang niet altijd aan op de behoeften van bedrijven. De negen gemeenten en de 
BOM vinden het belangrijk om nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande 
bedrijventerreinen waar nodig te faciliteren. Dat leidt tot werkgelegenheid, versterking 
van de concurrentiepositie en het geeft een kwaliteitsimpuls aan bestaande terreinen. 
De operationele start was in april 2018. Het fonds ondersteunt vastgoedprojecten op 
bestaande bedrijventerreinen, die zonder een (financiële) impuls niet gerealiseerd 
kunnen worden. Voorwaarde is dat een project bijdraagt aan de herontwikkeling van 
een locatie.
Uw raad is destijds in twee instanties bij besluitvorming over het ROW betrokken 
geweest.



Op 30 mei 2017 heeft uw raad unaniem ingestemd met het Totaalpakket 
Programmering Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied. Dit totaalpakket bestaat uit 3 
maatregelen:
1. Programmering bedrijventerreinen SGE 2016;
2. Financieel Arrangement;
3. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW).

De programmering bedrijventerreinen SGE 2016 gaat kort gezegd over een 
marktgerichte benadering bij het vaststellen van (nieuw te ontwikkelen) locaties waar 
een regionale behoefte aan bedrijfsterreinen bestaat.
Het financieel arrangement gaat over een gezamenlijke vereveningsmethodiek bij het 
enerzijds uit de markt halen van bedrijfslocaties door de ene gemeente en het juist 
ontwikkelen van een bedrijfslocaties in de andere gemeente anderzijds.

De besluitvorming over het ROW gaat niet zoals de twee andere onderdelen van het 
totaalpakket over nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, maar over bestaande 
locaties. Om de mismatch tussen vraag en aanbod op deze locaties zoveel als mogelijk 
uit te vlakken, besloten de SGE-gemeenten en de BOM de handen ineen te slaan en 
een gezamenlijk fonds op te richten. Met een bijdrage van ieder 4 miljoen euro 
(gemeentelijke bijdrage van Veldhoven is 327.000 euro voor de periode 2017-2019) 
met 50Zo cofinanciering en minimaal 50Zo revolverendheid, werden bedrijven 
uitgedaagd projectaanvragen in te dienen om een bestaand bedrijventerrein van een 
kwaliteitsimpuls te voorzien via een herontwikkeling.

Met uw vervolgbesluit van 19 december 2017 heeft u (net zoals de andere 8 SGE- 
gemeenten) de subsidieverordening ROW vastgesteld en heeft u geen wensen en 
bedenkingen aan ons kenbaar gemaakt over de voorgenomen deelname van de 
gemeente Veldhoven aan de stichting ROW. Die stichting was nodig om de 
deelnemende gemeenten te verenigen zodat zij als één aandeelhouder konden 
optreden in de nieuwe ROW B.V. Deze nieuwe rechtspersoon werd belast met het in 
behandeling nemen en beoordelen van aanvragen om een ROW-subsidie door 
ondernemers. De aandelen in deze B.V werden voor 500Zo gehouden door de BOM en 
voor 50Z door de SGE-gemeenten, verenigd in de stichting ROW.

Het ROW is anderhalf jaar na de start geëvalueerd. De evaluatie heeft samen met een 
marktconsultatie aan het licht gebracht dat er alle reden is het fonds voort te zetten, 
maar dat het wel nodig is de subsidiemogelijkheden te verruimen.

Beoogd effect

1. Het verruimen van subsidiemogelijkheden zodat een grotere bijdrage geleverd kan 
worden aan de economische ontwikkeling van de regio.
2. Het beter controle en toezicht kunnen houden op het bereiken van de doelstellingen 
van het ROW door een verbeterde governance structuur.

Argumenten

1.1 Intrekken van de ROW-verordening uit 2017 is noodzakelijk om een nieuwe 
verordening te kunnen vaststellen waarin de aanbevelingen uit de evaluatie 
een plek krijgen.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het fonds weliswaar voorziet in een 
behoefte van het bedrijfsleven, maar dat niettemin resultaten zijn achtergebleven bij 
de verwachtingen.
In de periode tot aan november 2019 zijn 10 aanvragen om subsidie in de vorm van 
een geldlening of borgstelling bij het fondsmanagement ingediend. Daarvan zijn er 2 
uitgemond in een beschikking, waarvan er één heeft geleid tot een
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financieringsovereenkomst. Ongeveer 750Zo van de aanvragen voldeed niet aan de 
voorwaarden en moest worden afgewezen.

Om de resultaten van het ROW te verbeteren is aan de hand van de uitkomsten van 
de evaluatie bekeken in hoeverre de subsidieregeling aanpassing behoeft.

Als oorzaak voor de tegenvallende resultaten werd vanuit de markt en het 
fondsmanagement aangedragen dat de subsidieregeling een stapeling van 
doelstellingen kende en een groot aantal voorwaarden die contraproductief werken. 
Meer specifiek werden de volgende knelpunten ervaren:
- Streven naar innovatieve oplossingen kan op gespannen voet staan met de 
verplichting dat in "stenen" geïnvesteerd moet worden. Het voorstel is om het ROW uit 
te breiden met de mogelijkheid voor realisatie van verduurzaming en/of innovatieve 
maatregelen op/aan of in een gebouw.
- Streven naar innovatieve oplossingen kan op gespannen voet staan met de 
locatie waar de investeringen moeten plaatsvinden (vanwege de toepassing van een 
limitatieve lijst met werklocaties). Het voorstel is om de lijst met locaties als 
uitgangspunt te handhaven, maar in de regeling op te nemen dat er wel flexibiliteit 
mogelijk is door per casus de mogelijkheid op te nemen om een andere werklocatie 
goed te keuren.
- Doorlooptijd van het komen tot een aanvraag is voor de aanvragers 
tegelijkertijd een beperking in de duidelijkheid kunnen geven aan co-financiers. Meer 
bekendheid voor de regeling is nodig bij co-financiers en betrokken SGE-gemeenten, 
zodat zij aanvragers tijdig hierop kunnen wijzen.
- In een aantal gevallen werd de huidige minimale projectomvang van C 2.000.000 en 
daarmee een eigen bijdrage van C 1.000.000 (500Zo van de projectomvang) als te 
hoog ervaren. Het verlagen van de minimale projectomvang en daarmee een lagere 
fondsdrempel kan dus leiden tot een groter aantal aanvragen.

Gelet op de aanbevelingen uit de evaluatie en de marktconsultatie voldoet de regeling 
uit 2017 niet meer. Om een nieuwe verordening te kunnen vaststellen, moet eerst de 
oude verordening worden ingetrokken.

2.1 Met een gewijzigde verordening worden de mogelijkheden om gebruik te 
maken van het fonds verruimd.

Samengevat voorziet de verordening straks in:
» Het oplossen van leegstand als één van de doelen van het ontwikkelfonds;
» Het verplaatsen van bedrijvigheid als een te subsidiëren activiteit (juiste bedrijf 

op de juiste plaats);
» Het in beperkte mate subsidiëren van haalbaarheidsstudies (develop to invest); 
» Subsidie niet alleen mogelijk maken voor investeringen in het gebouw zelf, 

maar ook in tastbare voorzieningen die bijdragen aan een opwaardering van 
het gebouw en de werkzaamheden die daarbinnen worden uitgevoerd;

» Versoepelen van de eisen om voor subsidie in aanmerking te komen, door;
» Het tussentijds kunnen uitbreiden van de lijst met aangewezen werklocaties 

waar het project moet worden uitgevoerd;
» Duidelijker te stellen dat niet (cumulatief) aan alle toetsingscriteria hoeft te 

worden voldaan;
» Verlagen van de minimale projectomvang van C 2.000.000,- naar C 500.000,
» Het niet langer hanteren van subsidietranches. Direct in samenhang daarmee 

vervallen eveneens de prioriteitscriteria.
» Verlagen van de minimale subsidiehoogte in verband met het verlagen van de 

minimale projectomvang en de eigen bijdrage. De hoogte van de subsidie 
bedraagt maximaal 50oZo van de projectomvang. Daarmee bedraagt de 
subsidiehoogte nu minimaal C 250.000 en maximaal C 2.500.000 per 
aanvraag.
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3.1 . Delegeren van de bevoegdheid geeft meer regie
Nu de subsidieverordening toch moet worden aangepast, nemen wij tevens de 
gelegenheid te baat om via gewijzigde statuten de stichting meer 
sturingsmogelijkheden op de doelstellingen van het ROW te geven. Deze wijziging is 
ingegeven door de wens van bestuurders om dichter bij de praktijk betrokken te zijn 
en kortere lijnen met de fondsmanager te onderhouden.

De stichting zal in de nieuwe opzet een dagelijks bestuur kennen dat terzijde wordt 
gestaan door een adviescommissie. Die commissie bestaat niet langer uit alleen 
externen, maar ook uit ambtelijk medewerkers van de gemeenten en de provincie. De 
adviescommissie komt eveneens terug in de nieuwe verordening.

3.2 De governancestructuur is veranderd
Naast expliciete besluitvorming over een nieuwe subsidieverordening, wensen wij uw 
raad te betrekken bij onze besluitvorming over de nieuwe governance van het rOw.
De BOM heeft aangegeven niet langer te willen deelnemen aan het ontwikkelfonds, 
omdat zij in haar rol als financier verwacht niet langer van meerwaarde te kunnen 
zijn. Dit betekent dat zij zowel haar rol als aandeelhouder in de ROW. B.V. wil 
beëindigen als ook haar rol als financier van het ontwikkelfonds. De provincie is bereid 
de financiering van het fonds over te nemen. Zonder dat zij gaat deelnemen in de 
stichting ROW krijgt zij een rol als subsidieverstrekker aan het fonds. Intentie is om de 
financiële middelen te verkrijgen van de BOM.
Door het wegvallen van de BOM als deelnemer in de ROW B.V. is er geen meerwaarde 
om die B.V. te handhaven als subsidieverstrekkende instantie. Het ligt meer voor de 
hand de taken en bevoegdheden van de ROW B.V. over te hevelen naar de stichting 
ROW. De rol van de overige aandeelhouders (de gemeenten) blijft zoals die was. Het 
enige verschil is dat gemeenten nu enig fondsbeheerder zijn. Inmiddels hebben wij 
samen met de andere colleges besloten de procedure in gang te zetten om die 
overname van de rol van de ROW B.V. door de gelijknamige stichting formeel te 
regelen. Uiteraard is dat gebeurd onder voorbehoud van een positief besluit van uw 
raad op ons voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening ROW.

Kanttekeningen en risico's

3.1 Gevaar van belangenverstrengeling moet worden geminimaliseerd.
In de nieuwe organisatiestructuur verandert de rol van de stichting. Zij functioneert 
niet langer als aandeelhouder in een B.V., maar als een bestuursorgaan dat besluiten 
neemt over subsidieaanvragen. De portefeuillehouder Economie neemt zitting in het 
bestuur van de stichting. Dat bestuur gaat straks over het beoordelen van een 
aanvraag. In theorie kan dat problemen opleveren doordat de portefeuillehouder 
zowel de belangen van de gemeente dient als ook die van de stichting. Het gevaar van 
belangenverstrengeling of althans van een spagaatvorming ligt op de loer. Reden 
waarom in een gemeentelijk deelnemingenbeleid veelal een sterk voorbehoud wordt 
gemaakt om gemeentelijke bestuurders af te vaardigen naar een bestuur van een 
verbonden partij. Zo ook in de gemeente Veldhoven.
In de situatie van het ROW hebben wij gemeend een akkoord te geven op deelname 
van de portefeuillehouder aan het stichtingsbestuur. De reden daarvan is dat de 
stichting enkel en alleen uit overheidspartijen bestaat die met dezelfde doelstelling en 
aan de hand van een uniform toetsingskader subsidies kan verlenen aan private 
partijen. Onder die omstandigheden achten wij het gevaar van belangenverstrengeling 
verwaarloosbaar en kunnen wij instemmen met de deelname.

3.2 De gewijzigde statuten en regelementen van de stichting zijn nog niet gereed.
De notaris stelt deze momenteel op. Het is van belang dat de afspraken van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 9 gemeenten daarin zoveel mogelijk verwerkt 
worden, zodat deze samenwerking deel gaat uitmaken van het doel en de organisatie 
van de stichting zelf. Verder is het belangrijk dat de wijze van besluitvorming binnen
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de stichting goed wordt vastgelegd. Doordat de portefeuillehouder deel uitmaakt van 
de stichting kan dit goed bewaakt worden.

Financiën

Het voorstel heeft geen financiële consequenties voor de bijdrage van de gemeente 
aan het ROW. Die blijft zoals die was en daarin is voorzien in de gemeentelijke 
begroting met een reserve onder programma 3. De omvang van het ROW blijft 
gehandhaafd op het huidige niveau doordat de provincie de financiële verplichtingen 
van de BOM overneemt. Uitgangspunt bij die transactie is dat de BOM de resterende 
middelen die zij nog gereserveerd heeft voor opname in het ROW zal overdragen aan 
de provincie. De provincie maakt die bijdrage vervolgens als subsidie over aan de 
stichting ROW.
Wel zullen er via de stichting kosten gemaakt worden om de uittreding van de BOM 
notarieel te regelen. Te noemen vallen de wijziging van de statuten, 
aandelenoverdracht, opheffing van de ROW BV etc. Die kosten worden gedekt uit de 
reguliere ROW-begroting. In die begroting is een bedrag gereserveerd voor 
uitvoeringskosten.

Communicatie en samenspraak

Communicatie over het ROW vindt centraal vanuit het SGE plaats. Dit betekent dat er 
een bericht wordt opgesteld namens alle gemeenten. Nadat alle colleges en raden 
hebben ingestemd met het voorstel publiceert het SGE dit bericht.

Wanneer de nieuwe verordening is vastgesteld door alle negen gemeenteraden van 
het SGE kan het fonds weer worden heropend. Tegelijkertijd met de bekendmaking 
van de verordening wordt deze heropening breed gecommuniceerd, met aandacht 
voor bedrijfsleven en financiers.

Uitvoering | planning

Bij een akkoord van alle gemeenteraden op dit voorstel, brengen de diverse partijen 
volgtijdelijk de nodige besluiten in procedure. Daarvoor is een spoorboekje 
samengesteld. Door het aanhouden van de volgorde van besluiten in dat spoorboekje, 
worden rechten en verplichtingen geëerbiedigd en veilig gesteld.

Bijlagen

Bijlage 1 Concept samenwerkingsovereenkomst ROW 
Bijlage 2 Concept subsidieverordening 
Achtergrondinformatie:

- Technische vragen D66 (21b.000151)
- Adviesnota raad 17.040 19 december 2017, oprichten rechtspersoon en 

vaststellen subsidieregeling Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) 
(18.0000155)

- Raadsbesluit 17.048 programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE 2017
- S17b000221 subsidieverordening 2017 (17.0000856)
- Adviesnota bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 30 mei 2017 

(scanpc_002_capture_20170612_000000.jpg) (21b.000154)
- Evaluatierapport ROW, eindversie 6 november 2019 (21b.000153)
- Sfeerverslag expertmeeting (21b.000152)
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Diverse fracties vragen naar de behoefte van deze subsidiemogelijkheid bij 
ondernemers en de markt. Ook worden vragen gesteld bij de wijze van beoordeling 
van subsidietoekenning door diverse wethouders met ondersteuning van een 
adviescommissie. Senioren Veldhoven vraagt in hoeverre de aanbevelingen uit het 
evaluatierapport (p.18) zijn uitgevoerd. De POHO DdK zal deze laatste vraag 
schriftelijk beantwoorden.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raad geeft geen aanleiding om de stukken te 
wijzigen. Het antwoord op de vraag van Senioren Veldhoven over de aanbevelingen 
uit het evaluatierapport luidt als volgt:
Alle aanbevelingen van pagina 18 van het evaluatierapport zijn opgevolgd en waar van 
toepassing opgenomen in de aangepaste regeling.

- Er is gekozen voor continuïteit door de bestaande partijen zo veel mogelijk 
betrokken te houden en de basis van de regeling overeind te houden. De 
regeling is aangepast zodat meer bedrijven gebruik kunnen maken van de 
regeling. Met de regeling is beter aangesloten op de Brainportagenda door de 
voorwaarden daar meer op af te stemmen, bijvoorbeeld door het juiste bedrijf 
op de juiste plek mogelijk te maken.

- De feitelijke marktbehoefte is gepeild bij de expertmeeting en die behoefte is 
nadrukkelijk aanwezig. Juist door het verruimen van de voorwaarden kan beter 
worden ingespeeld op de marktbehoefte.

- Er is nader onderzocht of een andere juridische regeling meer toegevoegde 
waarde zou hebben. Er is gekozen voor een zo licht mogelijke regeling die snel 
en accuraat op vragen kan inspelen. Daaraan voldoet de nu voorgelegde 
regeling.

- De aanpassing van de voorwaarden richt zich juist op het toekomstproof 
maken van werklocaties, zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijven en 
het stimuleren van innovatie. Ook de provincie ziet de meerwaarde van deze 
aanpassingen en heeft de rol van financier en toezichthouder op zich genomen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Illlllllllllllllllllll ♦♦♦4
Veldhoven

Raadsbesluit Subsidieverordening Investeringen 
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 
(2021)

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21012
16 maart 2021

vaststellen Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021)

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2021;

overwegende dat door het verruimen van subsidiemogelijkheden een grotere bijdrage 
geleverd kan worden aan de economische ontwikkeling van de regio, 
voorts overwegende dat de verbeterde governancestructuur het mogelijk maakt om 
beter toezicht te houden op het bereiken van de doelstellingen van het ROW;

Gelet op het bepaalde in 149, 156 en 171 lid 2 Gemeentewet en het bepaalde in titel 
4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. de subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017, in te trekken;

2. de subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 
2021, conform bijgevoegd ontwerp vast te stellen;

3. de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een aanvraag om subsidie, te 
delegeren aan de stichting ROW;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 maart 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser 

griffier

M.J.A. Delhez 

voorzitter



De raad van de gemeente

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van;

Gelet op het bepaalde in artikel 149 en 156 Gemeentewet en het bepaalde in titel 4.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

I. de bevoegdheid tot subsidiëren waarbij als normenkader voor de gedelegeerde taak geldt 
de hieronder vast te stellen Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds 
Werklocaties, aan het bestuur van de besloten vennootschap Regionaal Ontwikkelfonds 
Werklocaties BV (hierna ROW) te delegeren;

II. vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties 
SGE

Artikel 1 Begripsomschrijving

a. Boekwaarde: De reeds gemaakte kosten tot het moment van indiening van de 
subsidieaanvraag, welke door aanvrager worden toegerekend aan het uit te voeren project.

b. Businesscase: Een omschrijving van het project met een onderbouwde analyse in 
economische en financiële zin, conform het vastgestelde aanvraagformulier.

c. De-minimissteurr. Steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als 
opgenomen in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013, 
met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen.

d. Garantieduur: Garanties worden verstrekt voor een periode van maximaal 6 jaar.
e. Garantstelling: Een zekerheidsstelling/borg die wordt verstrekt ten gunste van een derde op 

het moment dat een risico/ prestatie zich voordoet. Ter vergoeding ontvangt het ROW een 
premie.

f. Gemiddelde revolverendheid: Als gevolg van de toevoeging van het project aan de portefeuille 
van het ROW dient het rendementi van de portefeuille > 50o7o te blijven. Berekend volgens de 
formule: fondswaarde na toevoeging project - fondskostem/ de totale fondsomvang van het 
fonds zoals gepubliceerd in het laatste rapportagemoment.

g. (Geld)lening: Het verstrekken van een vreemd vermogen tegen een bepaalde vorm van 
zekerheid waarbij sprake is van aflossing en een vergoeding in de vorm van rentebetalingen.

h. Investeringscommissie: Onafhankelijke deskundigencommissie zijnde de 
investeringscommissie van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij NV aangevuld met een 
deskundige met specifieke regionale kennis.

i. Leningsduur. Leningen worden verstrekt voor een periode van maximaal 10 jaar.
j. Marktwaarde: De waarde van het project(onderdeel) op moment X.
k. Plankosten: De indirecte kosten die noodzakelijk zijn om het project te realiseren, waarbij 

onderscheid gemaakt kan worden tussen plankosten voor en na peildatum. Plankosten van 
voorde peildatum behoren in, elk geval, niet tot de subsidiabele kosten.

l. Peildatum: Het moment waarop de ontvangstbevestiging is gestuurd op basis waarvan de 
aanvraag in goede orde is ontvangen.

m. Portefeuille: Het aantal door het ROW verstrekte subsidies.

1 Dat deel van de middelen dat op basis van een worst case verwachting geacht wordt retour te komen
2 Fondskosten: personele kosten S plankosten die gemaakt moeten worden om de doelstelling van het fonds te realiseren.
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n. Premie: De vergoeding die door de ontvanger van de garantie wordt betaald aan de 
garantieverstrekker ter dekking van de kosten en risico’s.

o. Project Het onderwerp van de subsidieaanvraag.
p. Projectomvang: De totale omvang van de te maken kosten, verminderd met de niet 

subsidiabele kosten, waarop de aanvraag betrekking heeft.
q. Rapportagemomenť. Twee keer per jaar wordt de waarde van het fonds opnieuw vastgesteld 

op basis van de situatie per 30-06 en 31-12 van het jaar.
r. Revolverendheiď. Het percentage van de middelen dat retour komt, berekend op basis van: 

retour ontvangen middelen/ verstrekte subsidie.
s. Risicoanalyse: Een overzicht van de risico’s/ variabelen, die samenhangen met het wel/ niet 

slagen van de businesscase, die zich kunnen voordoen alsmede een inschatting van de kans 
en het effect op de businesscase.

t. Ruimtelijke ingreep: Een verandering welke plaatsvindt op een werklocatie, niet zijnde een 
aanpassing in het openbaar gebied, waarop de Businesscase betrekking heeft en waarmee 
de (economische) levensduur van het totale gebied, zoals bedoeld in dit 
investeringsregelement, wordt verlengd.

u. ROW: het bestuur van de besloten vennootschap Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties 
BV

v. Sluitende businesscase: De businesscase die op basis van de gehanteerde uitgangspunten, 
inclusief de bijdrage van het ROW sluit op “0” (nul) en/ of beschikt over voldoende buffers om 
aan de aan de subsidie gestelde voorwaarden blijvend te kunnen voldoen.

w. Subsidieaanvraag: De aanvraag welke betrekking heeft op deze regeling op basis van 
overlegging van het ingevulde aanvraagformulier en de daarbij gevraagde bijbehorende 
stukken.

x. Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)\ De gebieden van de gemeenten Best, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre tezamen.

y. Werklocatie'. De bedrijventerreinen zoals opgenomen in bijlage 2.
z. Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
aa. Worst-case scenario'. Het scenario waarbij, op moment X, de alle in de risicoanalyse 

opgenomen risico’s zich voordoen.

Artikel 2 Doel
Met deze verordening wordt beoogd het, in beginsel op bestaande werklocaties, realiseren van 
projecten van regionaal economisch belang en passend binnen de regionale strategie die leiden tot 
werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers en versterking van 
clusters en campussen.

Artikel 3 Subsidieaanvragers
Subsidie kan aangevraagd worden door privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Te subsidiëren activiteiten

l. ROW kan een eenmalige subsidie verstrekken voor realisatie van 
(her)ontwikkelingsprojecten, bestaande uit een of meerdere onderstaande activiteiten:
a. realisatie van een ruimtelijke ingreep op een locatie;
b. realisatie van het (her)ontwikkelen/ verbeteren van bebouwing;
c. realisatie van (duurzame) innovatieve concepten op/ aan of in een gebouw;
d. realisatie specifieke inrichtingsvereisten voor meerdere gebruikers binnen de doelgroep 

van deze regeling.

2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van:
a. een lening;
b. een garantstelling.
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Artikel 5 Subsidieverlening in de vorm van een lening

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een lening wordt deze verleend 
onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en ROW een 
overeenkomst ter uitvoering van de subsidiebeschikking tot stand komt voor een looptijd van 
maximaal 10 jaar.

2. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de subsidie in de vorm van een 
lening onder andere een regime voor betaling van rente en aflossing en afspraken met 
betrekking tot zekerheden opgenomen.

Artikel 6 Subsidieverlening in de vorm van een garantstelling

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een garantstelling wordt deze 
verstrekt:
a. voorten hoogste 80o7o van de door derden verstrekte lening;
b. met een looptijd van ten hoogste zes jaar.

2. De subsidieverlening in de vorm van een garantstelling wordt verstrekt onder de opschortende 
voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en ROW een overeenkomst ter uitvoering van 
de subsidiebeschikking tot stand komt.

Artikel 7 Subsidievereisten
1. ROW toetst subsidieaanvragen voor een project als bedoeld in artikel 4 aan de volgende 

vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd binnen de aangewezen werklocaties, zoals opgenomen in 

bijlage 2 en;
b. sprake is van het behouden, creëren en/ of uitbreiden van werkgelegenheid en;
c. het project levert een aantoonbaar positief effect op voor het SGE en;
d. naast de subsidieaanvrager profiteert, in de vorm van een toename van innovatie en/ of 

groei, minimaal 1 andere partij binnen de keten van toeleveranciers/ afnemers van het 
project en;

e. de subsidieaanvrager investeert, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit het aantrekken van 
vreemd vermogen dan wel uit verkregen subsidie niet verstrekt door één van de bij de 
SGE aangesloten bestuursorganen noch de besloten vennootschap Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij, minimaal 50o7o van de totale projectomvang en;

f. de projectaanvraag heeft betrekking op minimaal een projectomvang van ë 2.000.000,-, 
en;

g. een brief vanuit de betrokken SGE gemeente waarin het project is gelegen waaruit blijkt 
dat minimaal is aangegeven dat zij positief staat tegenover het voorgenomen project en 
zich actief zal inspannen, binnen de wettelijke kaders, om het project (bestuursrechtelijk) 
mogelijk te maken en;

h. er sprake is van een sluitende businesscase en;
i. er is voldoende aangetoond dat het project zonder subsidie niet gerealiseerd kan worden 

en;
j. het project waar de aanvraag betrekking op heeft start binnen 1 jaar na datum 

subsidiebeschikking, waarbij het bestuurde bevoegdheid heeft deze termijn één keer te 
verlengen .

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een subsidie alleen verleend indien na 
beoordeling van de businesscase blijkt dat door toevoeging van het project aan ROW, op 
basis van het worstcase scenario, de gemiddelde revolverendheid van ROW niet onder de 
50o7o uit komt.
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Artikel 8 Weigeringsgronden
1. ROW weigert subsidie indien:

a. ten aanzien van de subsidieaanvragen een bevel tot terugvordering voor onrechtmatig 
verleende staatssteun uitstaat;

b. In het geval geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake is van ongeoorloofde staatsteun.
2. ROW kan bepalen dat een subsidie aan een rechtspersoon wordt geweigerd of wordt 

ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Artikel 9 Subsidieplafond
1. ROW stelt het subsidieplafond vast op ë 7.500.000,-, met dien verstande dat het budget in 1 

of meer tranches beschikbaar wordt gesteld.
2. In het geval dat er sprake is van een volgende tranche worden de termijnen vastgesteld en 

daarna bekend gemaakt door ROW.
3. Indien er meerdere aanvragen voldoen aan de subs id ie vereisten zoals genoemd in artikel 7 

en de som van het aantal aanvragen het subsidieplafond zoals bedoeld in het eerste lid te 
boven gaat, vindt een ranking zoals opgenomen in bijlage 1 plaats waarbij subsidies verstrekt 
kunnen worden tot maximaal het bedrag van het subsidieplafond.

Artikel 10 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50o7o van de subsidiabele kosten met een 
minimum van ë 1.000.000 en maximum ë 2.500.000 per aanvraag.

Artikel 11 Subsidiabele kosten
Voorzover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor 
subsidie in aanmerking met uitzondering van de volgende kosten:

a. BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 kan worden verrekend;
b. BTW die op grond van de Wet op het BTW compensatiefonds 2003 kan worden 

gecompenseerd;
c. Kosten die te maken hebben met de aanleg/ inrichting van het openbare gebied;
d. Kosten voor voorbereiding en reeds gemaakte plankosten vooraf aan het indienen van de 

subsidieaanvraag.
e. Boekwaarde van de vaste activa indien die afwijken van de op moment van aanvraag 

geldende marktwaarde.

Artikel 12 Aanvraagtermijn en bij aanvraag in te dienen gegevens.
1. De termijn voor de subsidieaanvragen worden bekend gemaakt door ROW.
2. Subsidieaanvragen worden ingediend bij ROW met gebruikmaking van een daartoe door 

ROW vastgesteld aanvraagformulier.
3. Een subsidieaanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin 

voorgeschreven bijlagen en in ieder geval een omschrijving van:
a. het project en de bij het project betrokken partijen;
b. de maatschappelijke en economische meerwaarde en daarmee een onderbouwing 

waarom het project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit ROW;
c. Een financiële analyse van het project in de vorm van minimaal een begroting en 

kasstromen model;
d. Een verantwoording op basis waarvan blijkt dat het project past en voldoet aan de 

subsidiecriteria en op basis waarvan blijkt hoe hoog de subsidieaanvraag is.

Artikel 13 Externe adviescommissie
ROW legt subsidie aanvragen ter advisering voor aan de door haar benoemde investeringscommissie.

Artikel 14 Beslistermijn
ROW beslist op een aanvraag, mits volledig, uiterlijk 12 weken na einde termijn voor indiening 
aanvragen.
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Artikel 15 Betaling I bevoorschotting
In de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 5 worden bepalingen opgenomen ten aanzien 
van de bevoorschotting van de verleende subsidie.

Artikel 16 Verplichtingen
ROW verbindt aan de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval de volgende verplichtingen:

1. de subsidieontvanger rapporteert een keer per jaar aan ROW over de voortgang en de 
financiële stand van zaken, aan de hand van een door ROW op te stellen 
verantwoordingsformulier;

2. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven 
en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb;

3. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan ROW zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden 
verricht;

4. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan ROW zodra aannemelijk is dat niet, niet 
tijdig of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen 
zal worden voldaan.

Artikel 17 Wijze van vaststelling subsidie I verantwoording
1. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidie vaststelling in bij ROW uiterlijk op de in 

de subsidiebeschikking opgenomen datum.
2. De aanvraag tot vaststelling bevat:

a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de te verrichten activiteiten waarvoor de subsidie 
is verleend zijn verricht en de in de beschikking genoemde beoogde effecten zijn behaald en;
b. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen 
is voldaan en;
c. overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel 
verslag of jaarrekening):
- een balans van het afsluitende boekjaar met een toelichting daar op en;
- een exploitatieoverzicht van de subsidieperiode en;
- een controleverklaring voor subsidies van meer dan C200.000,-, overeenkomstig het 

daartoe door het ROW opgestelde controleprotocol.
3. ROW stelt binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie 

vast.

Artikel 19 Toezicht
ROW kan een of meer toezichthouders aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van 
de aan de subsidieaanvrager opgelegde voorwaarden en verplichtingen.

Artikel 20; Hardheidsclausule
ROW kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing 
laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1,2, 3, 4, 8 en 9 voor zover toepassing 
gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende 
aard.

Artikel 20 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 of, indien bekendmaking niet voor 1 
januari heeft plaatsgevonden, een dag na de bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel
Deze Subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelfonds Werklocaties SGE
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Bijlage 1 bij Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties 

Prioriteringscriteria bij concurrerende aanvragen ROW

Categorie Criterium Max score 
per
criterium

Weging Toelichting

Werkgelegenheid Het project leidt tot toename/ 
behoud directe 
werkgelegenheid

10 200Zo Werkgelegenheid wordt gemeten in full 
time fte bij de aanvrager zelf. 0Zo 
toename van de geprognosticeerde 
werkgelegenheid binnen ōjaargeldt 
hierbij als uitgangspunt.

Het project leidt tot toename/ 
behoud indirecte 
werkgelegenheid

5 Werkgelegenheid wordt gemeten in full 
time fte bij anderen dan de aanvrager 
(keten). 0Zo toename van de 
geprognosticeerde werkgelegenheid 
binnen ōjaargeldt hierbij als 
uitgangspunt.

Verwevenheid
clusters

In de aanvraag wordt 
aansluiting gezocht bij 
bestaande
campussen/economische
clusters

10 '\50Zo Aanvrager toont aan dat met zijn 
aanvraag de positie van bestaande 
campussen/ economische clusters 
wordt verstrekt/ verbeterd (meer 
business en/ of kennisontwikkeling en/ 
of samenwerking).

Ketenversterking 5 Het aantal bedrijven c.q. de 
omzetgroei van partijen binnen het
SGE die profiteren van of groeien in 
omzet als gevolg van het project.

Innovatie Het project leidt tot innovatie 10 '\50Zo Door de uitvoering van het project 
worden gebruikers in staat gesteld een 
bijdrage te leveren aan het versterken 
en/ of tot stand komen van innovatie 
en/ of innovatieprogramma’s.

Aandeel van de ruimte die 
beschikbaar wordt gesteld t.b.v. 
“open innovatie”

10 Het deel van het project dat of het deel 
van de projectruimte die beschikbaar 
wordt gesteld ten behoeve van andere 
dan eigen innovatie.

Bijdrage
Brainportagenda

Het project richt zich direct/ 
indirect op één van de sectoren 
die belangrijk zijn voor
Brainport.

10 100Zo Speerpunten binnen het SGE zijn 
hierbij:
» High tech systems S materials 
» Lifetec
» Automotive 
» Energie/duurzaamheid 
» Design

Er is sprake van een triple helix 5 Combinatie van partners uit 
bedrijfsleven/ overheid en onderwijs

Type werklocatie Type locatie 10 100Zo Beoordeling op lokaal en regionaal 
bedrijventerrein en bestaand/ nieuw 
aan de hand van een door de regio 
gebruikte methodiek om het belang 
van het bedrijventerrein te 
onderbouwen.

Invulling locatie 10 Onderscheid tussen modern, 
functioneel hoogwaardig 
bedrijventerrein

Beperken
leegstand

Oplossen van leegstand 10 100Zo De investering wordt gedaan op een 
locatie die structureel leegstaat.

Voorkomen van leegstand 10 Voorkomen dat vrijkomende panden 
als gevolg van de projectaanvraag 
leeg komen te staan

Circulariteit/
duurzaamheid

Energielabel/ certificering van 
het gebouw

10 100Zo Aanpassing van een lager energielabel 
richting een A of beter of een ander 
erkend certificaat op basis waarvan 
blijkt dat sprake is van een duurzame 
bebouwing.

Toepassen van materialen die 
leiden tot energieneutraal en of 
herbruikbaar zijn (circulariteit)

10 Inzicht in materalen/ installaties die 
gebruikt zijn binnen het project en de 
mate waarin deze bijdragen aan het 
milieu.

Risicoprofiel Het inzichtelijk maken van de 
risico’s die samenhangen met

10 50Zo Een inschatting van het aantal risico’s 
de kans dat dit risico zich voordoet en
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het project middels een 
risicoanalyse.

waarbij wordt aangegeven hoe deze 
beheerst worden.

Financieel Revolverendheid project 10 507o Een hogere revolverendheid leidt tot 
meer punten.

Multiplier 10 Hoe hoger de investeringen van 
derden zijn ten opzichte van de 
subsidie hoe hoger het aantal 
toegekende punten.

Inzetduur middelen 5 Hoe korter de middelen ingezet 
worden, des te beter

Exit mogelijkheden 2 Hoe beter de uitstapmogelijkheden 
voor het fonds hoe beter de 
beoordeling

Hoogte vergoeding ROW 2 Hoe hoger hoe beter

De punten per criterium in een bepaald categorie worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
aantal criteria. De uitkomst hiervan wordt gewogen meegenomen om te komen tot een totaalscore.
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Bijlage 2 Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Onderstaande bedrijventerreinen komen voor subsidie in aanmerking voorde delen van het 
bedrijventerrein waar per 01-01-2018 reeds bebouwing was gerealiseerd:

GEMEENTE WERKLOCATIE
Best HEIDE
Best PHILIPS HEALTH CARE CAMPUS
Best BREEVEN
Best T ZAND
Eindhoven ACHTSE BARRIER
Eindhoven DE HURK
Eindhoven DE TEMPEL/ VLOKHOVEN
Eindhoven DRIEHOEKSBOS
Eindhoven EINDHOVEN AIRPORT (Welschap A)
Eindhoven ESP
Eindhoven FLIGHT FORUM
Eindhoven GDC EINDHOVEN ACHT
Eindhoven HERZENBROEKEN
Eindhoven HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN
Eindhoven KADE
Eindhoven KAPELBEEMD
Eindhoven PARKFORUM
Eindhoven RAPENLAND
Eindhoven STRIJP T
Eindhoven TU SCIENCEPARK
Eindhoven WOENSELSE HEIDE
Geldrop-Mierlo BIJENKORF

Geldrop-Mierlo BLEEKVELDEN
Geldrop-Mierlo DE HOOGE AKKER
Geldrop-Mierlo DE SMAALE
Geldrop-Mierlo EMOPAD
Geldrop-Mierlo OUDVEN
Geldrop-Mierlo PEIJNENBURG
Geldrop-Mierlo RIELSEPARK
Geldrop-Mierlo SPAARPOT
Geldrop-Mierlo VLIER-HULST
Helmond BP SCHOOTEN
Helmond BP BRANDEVOORT
Helmond HIGH TECH AUTOMOTIVE CAMPUS
Helmond BZOB TERREIN
Helmond CENTRALE KANAALZONE
Helmond DE WEIJER WEST
Helmond DE WEIJER-OOST
Helmond FOOD TECHNOLOGY PARK
Helmond GANSENWINKEL
Helmond GROOT SCHOOTEN
Helmond HOOGEIND
Helmond KANAALDIJK ZUIDWEST
Helmond KANAALZONE NOORD
Helmond RIJPELBERG
Nuenen C.A. BERKENBOSCH PINKAERT (DUIVENDIJK)
Nuenen C.A. EENEIND I
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Nuenen C.A. EENEIND II
Nuenen C.A. EENEIND II ZUID
Nuenen C.A. KERKAKKERS
Nuenen C.A. UITBREIDING BERKENBOS
Oirschot BEDRIJVENSTRIP MOORLAND
Oirschot DE SCHEPER
Oirschot IT OIRSCHOT (DE STAD)
Oirschot KANAALDIJK NOORD
Oirschot STEENFORT
Oirschot UITBREIDING BT (DE STAD)
Son en Breugel CEBESON
Son en Breugel EKKERSRIJT
Son en Breugel HOOGSTRAAT
Son en Breugel KANAALDIJK ZUID
Son en Breugel STEENFABRIEK
Veldhoven DE HEIBLOEM
Veldhoven DE RUN 1000
Veldhoven DE RUN 2000
Veldhoven DE RUN 3000
Veldhoven DE RUN 4000
Veldhoven DE RUN 5000
Veldhoven DE RUN 6000
Veldhoven DE RUN 7000
Veldhoven DE RUN 8000
Veldhoven HABRAKEN
Veldhoven HEALTH INNOVATION CAMPUS
Veldhoven UITBREIDING DE RUN 1000/2000
Veldhoven ZANDVEN
Waal re BEDRIJVENPARK HET BROEK
Waal re DIEPENVOORDE
Waal re VOLDIJN 1971

Indien het Poho werken tijdens de looptijd van deze subsidieverordening besluit om de lijst met 
bedrijventerreinen aan te passen, dan geldt deze regeling vanaf die datum voor alle terreinen op die 
aangepaste lijst.
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Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.048 I 17bs00022 
30 mei 2017 
21
Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 
Eindhoven

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2017,
nr. 17.047

overwegende dat

» een goed vestigingsklimaat voor bedrijven helpt bij het waarmaken van de 
regionale Brainport ambities;

« Het Stedelijk Gebied een teveel aan nieuwe bedrijventerreinen op de planning 
heeft staan en een aantal terreinen heeft die minder courant zijn;

» het daarom belangrijk is om als negen gemeenten binnen het Stedelijk Gebied 
Eindhoven te komen tot een gezamenlijke programmering van bedrijventerreinen;

» consultatie van de marktpartijen heeft geleid tot een programmeringsvoorstel 
waarbij bedrijventerreinen worden geschrapt of toegewezen aan specifieke 
bedrijven of sectoren;

« daarnaast ook wordt voorgesteld om een Regionaal Ontwikkelingsfonds in te 
stellen voor kansrijke initiatieven die voor de toekomst vitale bedrijventerreinen 
garanderen;

» hierdoor werkgelegenheid, innovatie en economisch toegevoegde waarde 
ontstaat;

gelet op het Bestuursconvenant 2013;

besluit:

1. In te stemmen met het totale afsprakenpakket bestaande uit:
a. programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 2016
b. financieel arrangement programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 

Eindhoven 2016
c. businessplan Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE inclusief 

financiering
d. allonge behorende bij het Bestuursconvenant 2013



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 30 mei ^017

mr. G.M.W.MNW 
griffier

cįpsTĴ.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.141
19 december 2017 
12
Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel nr. 17.0000856 van burgemeester en wethouders van 31 oktober 
2017;

overwegende dat

het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (ROW) bijdraagt aan een optimaal 
vestigingsklimaat voor bedrijven door het verstrekken van subsidie in de vorm van 
een garantie of geldlening voor marktinitiatieven op bestaande SGE-werklocaties;

de subsidieverordening de wettelijke grondslag vormt voor het verlenen van subsidies 
als bedoeld in artikel 4.23 Algemene wet bestuursrecht;

deze verordening onderdeel is van de technische uitwerking van het raadsbesluit 
17.048 van 30 mei 2017;

de ROW BV als verlengd bestuursorgaan de subsidies verstrekt namens alle SGE- 
gemeenten;

gelet op artikel 149 en 156 Gemeentewet en het bepaalde in titel 4.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

I. Te bepalen dat de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 buiten 
toepassing wordt gelaten op de subsidiebeschikking van de gemeente 
Veldhoven aan de ROW BV;

II. de bevoegdheid tot subsidiëren waarbij als normenkader voor de 
gedelegeerde taak geldt de hieronder vast te stellen Subsidieverordening 
Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE, aan het 
bestuur van de besloten vennootschap Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties BV (hierna ROW) te delegeren;

III. vast te stellen de volgende verordening:



Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE

\ \ V

Artikel 1 Begripsomschrijving

a. Boekwaarde: De reeds gemaakte kosten tot het moment van indiening van de 
subsidieaanvraag, welke door aanvrager worden toegerekend aan het uit te 
voeren project.

b. Businesscase: Een omschrijving van het project met een onderbouwde
analyse in economische en financiële zin, conform het vastgestelde 
aanvraagformulier.

c. De-mìnìmissteurr. Steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van 
aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de 
Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 
107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013, met inbegrip van 
eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen.

d. Garantieduur. Garanties worden verstrekt voor een periode van maximaal 6 
jaar.

e. Garantstelling: Een zekerheidsstelling/borg die wordt verstrekt ten gunste van 
een derde op het moment dat een risico/ prestatie zich voordoet. Ter 
vergoeding ontvangt het ROW een premie.

f. Gemiddelde revolverendheid: Als gevolg van de toevoeging van het project aan 
de portefeuille van het ROW dient het rendement1 van de portefeuille > 5007o te 

blijven. Berekend volgens de formule: fondswaarde na toevoeging project - 
fondskosten* 2/ de totale fondsomvang van het fonds zoals gepubliceerd in het 

laatste rapportagemoment.
g. (Geld)lening: Het verstrekken van een vreemd vermogen tegen een bepaalde 

vorm van zekerheid waarbij sprake is van aflossing en een vergoeding in de 
vorm van rentebetalingen.

h. Investeringscommissie: Onafhankelijke deskundigencommissie zijnde de
investeringscommissie van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij NV 
aangevuld met een deskundige met specifieke regionale kennis.

i. Leningsduur: Leningen worden verstrekt voor een periode van maximaal 10 

jaar.
j. Marktwaarde: De waarde van het project(onderdeel) op moment X.
k. Plankosten: De indirecte kosten die noodzakelijk zijn om het project te 

realiseren, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen plankosten voor 
en na peildatum. Plankosten van voor de peildatum behoren in, elk geval, niet 
tot de subsidiabele kosten.

l. Peildatum: Het moment waarop de ontvangstbevestiging is gestuurd op basis 

waarvan de aanvraag in goede orde is ontvangen.
m. Portefeuille: Het aantal door het ROW verstrekte subsidies.
n. Premie: De vergoeding die door de ontvanger van de garantie wordt

betaald aan de garantieverstrekker ter dekking van de kosten en risico's.
o. Project: Het onderwerp van de subsidieaanvraag.

’ Dat deel van de middelen dat op basis van een worst case verwachting geacht wordt retour te komen
2 Fondskosten: personele kosten S plankosten die gemaakt moeten worden om de doelstelling van het fonds te realiseren.
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p. Projectomvang: De totale omvang van de te maken kosten, verminderd met de 
niet subsidiabele kosten, waarop de aanvraag betrekking heeft.

q. Rapportagemoment: Twee keer per jaar wordt de waarde van het fonds 
opnieuw vastgesteld op basis van de situatie per 30-06 en 31-12 van het jaar.

r. Revolverendheid: Het percentage van de middelen dat retour komt, berekend 
op basis van: retour ontvangen middelen/ verstrekte subsidie.

s. Risicoanalyse: Een overzicht van de risico's/ variabelen, die samenhangen met 
het wel/ niet slagen van de businesscase, die zich kunnen voordoen alsmede 
een inschatting van de kans en het effect op de businesscase.

t. Ruimtelijke ingreep: Een verandering welke plaatsvindt op een werklocatie, niet 
zijnde een aanpassing in het openbaar gebied, waarop de Businesscase 
betrekking heeft en waarmee de (economische) levensduur van het totale 
gebied, zoals bedoeld in dit investeringsregelement, wordt verlengd.

u. ROW: het bestuur van de besloten vennootschap Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties BV

v. Sluitende businesscase: De businesscase die op basis van de gehanteerde 
uitgangspunten, inclusief de bijdrage van het ROW sluit op "0" (nul) en/ of 
beschikt over voldoende buffers om aan de aan de subsidie gestelde 
voorwaarden blijvend te kunnen voldoen.

w. Subsidieaanvraag: De aanvraag welke betrekking heeft op deze regeling op 
basis van overlegging van het ingevulde aanvraagformulier en de daarbij 
gevraagde bijbehorende stukken.

x. Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): De gebieden van de gemeenten Best, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, 
Veldhoven en Waalre tezamen.

y. Werklocatie: De bedrijventerreinen zoals opgenomen in bijlage 2.
z. Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur.

aa. Worst-case scenario: Het scenario waarbij, op moment X, de alle in de 
risicoanalyse opgenomen risico's zich voordoen.

Artikel 2 Doel
Met deze verordening wordt beoogd het, in beginsel op bestaande werklocaties, 
realiseren van projecten van regionaal economisch belang en passend binnen de 
regionale strategie die leiden tot werkgelegenheid, innovatie, versterking van 
regionale ketens van toeleveranciers en versterking van clusters en campussen.

Artikel 3 Subsidieaanvragers
Subsidie kan aangevraagd worden door privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Te subsidiëren activiteiten

l. ROW kan een eenmalige subsidie verstrekken voor realisatie van 
(her)ontwikkelingsprojecten, bestaande uit een of meerdere van onderstaande 
activiteiten:
a. realisatie van een ruimtelijke ingreep op een locatie;
b. realisatie van het (her)ontwikkelen/ verbeteren van bebouwing;
c. het realiseren van (duurzame) innovatieve concepten op/ aan of in een 

gebouw;
d. realiseren specifieke inrichtingsvereisten voor meerdere gebruikers binnen 

de doelgroep van het fonds.
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2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van:
a. een lening;
b. een garantstelling.

Artikel 5 Subsidieverlening in de vorm van een lening

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een lening wordt 
deze verleend onder de opschortende voorwaarde dat tussen de 
subsidieontvanger en ROW een overeenkomst ter uitvoering van de 
subsidiebeschikking tot stand komt voor een looptijd van maximaal 10 jaar.

2. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de subsidie in de 
vorm van een lening onder andere een regime voor betaling van rente en 
aflossing en afspraken met betrekking tot zekerheden opgenomen.

Artikel 6 Subsidieverlening in de vorm van een garantstelling

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een garantstelling 
wordt deze verstrekt:
a. voor ten hoogste 80oZo van de door derden verstrekte lening;
b. met een looptijd van ten hoogste zes jaar.

2. De subsidieverlening in de vorm van een garantstelling wordt verstrekt onder 
de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en ROW een 
overeenkomst ter uitvoering van de subsidiebeschikking tot stand komt.

Artikel 7 Subsidievereisten
1. ROW toetst subsidieaanvragen voor een project als bedoeld in artikel 4 aan de 

volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd binnen de aangewezen werklocaties, zoals 

opgenomen in bijlage 2 en;
b. sprake is van het behouden, creëren en/ of uitbreiden van werkgelegenheid 

en;
c. het project levert een aantoonbaar positief effect op voor het SGE en;
d. naast de subsidieaanvrager profiteert, in de vorm van een toename van 

innovatie en/ of groei, minimaal 1 andere partij binnen de keten van 
toeleveranciers/ afnemers van het project en;

e. de subsidieaanvrager investeert, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit het 
aantrekken van vreemd vermogen dan wel uit verkregen subsidie niet 
verstrekt door één van de bij de SGE aangesloten bestuursorganen noch de 
besloten vennootschap Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, minimaal 
50oZo van de totale projectomvang en;

f. de projectaanvraag heeft betrekking op minimaal een projectomvang van C 
2.000.000,-, en;

g. een brief vanuit de betrokken SGE gemeente waarin het project is gelegen 
waaruit blijkt dat minimaal is aangegeven dat zij positief staat tegenover 
het voorgenomen project en zich actief zal inspannen, binnen de wettelijke 
kaders, om het project (bestuursrechtelijk) mogelijk te maken en;

h. er sprake is van een sluitende businesscase en;
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i. er is voldoende aangetoond dat het project zonder subsidie niet 
gerealiseerd kan worden en;

j. het project waar de aanvraag betrekking op heeft start binnen 1 jaar na 
datum subsidiebeschikking, waarbij het bestuur de bevoegdheid heeft deze 
termijn één keer te verlengen .

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een subsidie alleen verleend 
indien na beoordeling van de businesscase blijkt dat door toevoeging van het 
project aan ROW, op basis van het worstcase scenario, de gemiddelde 
revolverendheid van ROW niet onder de 5007o uit komt.

Artikel 8 Weigeringsgronden
1. ROW weigert subsidie indien:

a. ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering voor 
onrechtmatig verleende staatssteun uitstaat;

b. In het geval geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake is van 
ongeoorloofde staatsteun.

2. ROW kan bepalen dat een subsidie aan een rechtspersoon wordt geweigerd of 
wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 
van de Wet Bibob.

Artikel 9 Subsidieplafond
1. ROW stelt het subsidieplafond vast op C 7.500.000,-, met dien verstande dat 

het budget in 1 of meer tranches beschikbaar wordt gesteld.
2. In het geval dat er sprake is van een volgende tranche worden de termijnen 

vastgesteld en daarna bekend gemaakt door ROW.
3. Indien er meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten zoals 

genoemd in artikel 7 en de som van het aantal aanvragen het subsidieplafond 
zoals bedoeld in het eerste lid te boven gaat, vindt een ranking zoals 
opgenomen in bijlage 1 plaats waarbij subsidies verstrekt kunnen worden tot 
maximaal het bedrag van het subsidieplafond.

Artikel 10 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 5007o van de subsidiabele 
kosten met een minimum van C 1.000.000 en maximum O 2.500.000 per 
aanvraag.

Artikel 11 Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle
kosten voor subsidie in aanmerking met uitzondering van de volgende kosten:

a. BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 kan worden 
verrekend;

b. BTW die op grond van de Wet op het BTW compensatiefonds 2003 kan worden 
gecompenseerd;

c. Kosten die te maken hebben met de aanleg/ inrichting van het openbare 
gebied;

d. Kosten voor voorbereiding en reeds gemaakte plankosten vooraf aan het 
indienen van de subsidieaanvraag.

e. Boekwaarde van de vaste activa indien die afwijken van de op moment van 
aanvraag geldende marktwaarde.
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Artikel 12 Aanvraagtermijn en bij aanvraag in te dienen gegevens.
1. De termijnen voor de subsidieaanvragen worden bekend gemaakt door ROW. .
2. Subsidieaanvragen worden ingediend bij ROW met gebruikmaking van een 

daartoe door ROW vastgesteld aanvraagformulier.
3. Een subsidieaanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde 

aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen en in ieder geval een 
omschrijving van:

a. het project en de bij het project betrokken partijen;
b. de maatschappelijke en economische meerwaarde en daarmee een 

onderbouwing waarom het project in aanmerking komt voor een 
bijdrage vanuit ROW;

c. Een financiële analyse van het project in de vorm van minimaal een 
begroting en kasstromen model;

d. Een verantwoording op basis waarvan blijkt dat het project past en 
voldoet aan de subsidiecriteria en op basis waarvan blijkt hoe hoog de 
subsidieaanvraag is.

Artikel 13 Externe adviescommissie
ROW legt subsidie aanvragen ter advisering voor aan de door haar benoemde 
investeringscom missie.

Artikel 14 Beslistermijn
ROW beslist op een aanvraag, mits volledig, uiterlijk 12 weken na einde termijn voor 
indiening aanvragen.

Artikel 15 Betaling ļ bevoorschotting
In de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 5 worden bepalingen 
opgenomen ten aanzien van de bevoorschotting van de verleende subsidie.

Artikel 16 Verplichtingen
ROW verbindt aan de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval de volgende 

verplichtingen:
1. de subsidieontvanger rapporteert een keer per jaar aan ROW over de 

voortgang en de financiële stand van zaken, aan de hand van een door ROW 
op te stellen verantwoordingsformulier;

2. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten 
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder 
b, van de Awb;

3. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan ROW zodra aannemelijk is 
dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet 
geheel zullen worden verricht;

4. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan ROW zodra aannemelijk is 
dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de beschikking tot 
subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 17 Wijze van vaststelling subsidie I verantwoording
1. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidie vaststelling in bij ROW 

uiterlijk op de in de subsidiebeschikking opgenomen datum.
2. De aanvraag tot vaststelling bevat:

a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de te verrichten activiteiten 
waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en de in de beschikking 
genoemde beoogde effecten zijn behaald en;
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b. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de te verrichten activiteiten 
waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en de in de beschikking 

genoemde beoogde effecten zijn behaald en;
c. overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten 
(financieel verslag of jaarrekening):
- een balans van het afsluitende boekjaar met een toelichting daar op en;
- een exploitatieoverzicht van de subsidieperiode en;
- een controleverklaring voor subsidies van meer dan C200.000,-, 

overeenkomstig het daartoe door het ROW opgestelde controleprotocol.
3. ROW stelt binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag tot 

subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 18 Toezicht
ROW kan een of meer toezichthouders aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de 
naleving van de aan de subsidieaanvrager opgelegde voorwaarden en verplichtingen.

Artikel 19 Hardheidsclausule
ROW kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten 
toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4, 8 
en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger 
leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 20 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 of, indien 
bekendmaking niet voor 1 januari heeft plaatsgevonden, een dag na de 
bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel
Deze Subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening 
Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 19 december 2017.

van der Geestmr. G.M'.W.M. Wasser

griffier
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Bijlage 1 bij Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

v \

Prioriteringscriteria bij concurrerende aanvragen ROW

Categorie Criterium Max
score
per
criteriu
m

Wegin

g

Toelichting

Werkgelegenhei
d

Het project leidt tot 
toename/ behoud 
directe
werkgelegenheid

10 200Zo Werkgelegenheid 
wordt gemeten in full 
time fte bij de 
aanvrager zelf. 0Zo 
toename van de 
geprognosticeerde 
werkgelegenheid 
binnen 5 jaar geldt 
hierbij als 
uitgangspunt.

Het project leidt tot 
toename/ behoud 
indirecte 
werkgelegenheid

5 Werkgelegenheid 
wordt gemeten in full 
time fte bij anderen 
dan de aanvrager 
(keten). 0Zo toename 
van de
geprognosticeerde 
werkgelegenheid 
binnen 5 jaar geldt 
hierbij als 
uitqanqspunt.

Verwevenheid
clusters

In de aanvraag wordt 
aansluiting gezocht bij 
bestaande
campussen/economisc 
he clusters

10 150Zo Aanvrager toont aan 
dat met zijn 
aanvraag de positie 
van bestaande 
campussen/ 
economische clusters 
wordt versterkt/ 
verbeterd (meer 
business en/ of 
kennisontwikkeling 
en/ of
samenwerking).

Ketenversterking 5 Het aantal bedrijven 
c.q. de omzetgroei 
van partijen binnen 
het SGE die 
profiteren van of 
groeien in omzet als 
gevolg van het 
project.

Innovatie Het project leidt tot 
innovatie

10 1507o Door de uitvoering 
van het project 
worden gebruikers in 
staat gesteld een 
bijdrage te leveren 
aan het versterken
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en/ of tot stand 
komen van innovatie 
en/ of
innovatieprogramma'
s.

Aandeel van de ruimte 
die beschikbaar wordt 
gesteld t.b.v. "open 
innovatie"

10 Het deel van het 
project dat of het 
deel van de 
projectruimte die 
beschikbaar wordt 
gesteld ten behoeve 
van andere dan 
eigen innovatie.

Bijdrage
Brainportagend
a

Het project richt zich 
direct/ indirect op één 
van de sectoren die 
belangrijk zijn voor 
Brainport.

10 lO^o Speerpunten binnen 
het SGE zijn hierbij:
» High tech 

systems 8t 
materials

» Lifetec
» Automotive 
* Energie/

duurzaamheid 
» Design

Er is sprake van een 
triple helix

5 Combinatie van 
partners uit 
bedrijfsleven/ 
overheid en 
onderwijs

Type
werklocatie

Type locatie 10 lOVo Beoordeling op lokaal 
en regionaal 
bedrijventerrein en 
bestaand/ nieuw aan 
de hand van een 
door de regio 
gebruikte methodiek 
om het belang van 
het bedrijventerrein 
te onderbouwen.

Invulling locatie 10 Onderscheid tussen 
modern, functioneel 
hoogwaardig 
bedrijventerrein

Beperken
leegstand

Oplossen van 
leegstand

10 lOū/o De investering wordt 
gedaan op een 
locatie die structureel 
leegstaat.

Voorkomen van 
leegstand

10 Voorkomen dat 
vrijkomende panden 
als gevolg van de 
projectaanvraag leeg 
komen te staan

Circulariteit/
duurzaamheid

Energielabel/ 
certificering van het 
gebouw

10 IQū/o Aanpassing van een 
lager energielabel 
richting een A of 
beter of een ander
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erkend certificaat op 
basis waarvan blijkt 
dat sprake is van een 
duurzame 
bebouwing.

Toepassen van 
materialen die leiden 
tot energieneutraal en 
of herbruikbaar zijn 
(circulariteit)

10 Inzicht in materalen/ 
installaties die 
gebruikt zijn binnen 
het project en de 
mate waarin deze 
bijdragen aan het 
milieu.

Risicoprofiel Het inzichtelijk maken 
van de risico's die 
samenhangen met het 
project middels een 
risicoanalyse.

10 50Zo Een inschatting van 
het aantal risico's de 
kans dat dit risico 
zich voordoet en 
waarbij wordt 
aangegeven hoe 
deze beheerst 
worden.

Financieel Revolverendheid
project

10 507o Een hogere 
revolverendheid leidt 
tot meer punten.

Multiplier 10 Hoe hoger de 
investeringen van 
derden zijn ten 
opzichte van de 
subsidie hoe hoger 
het aantal
toegekende punten.

Inzetduur middelen 5 Hoe korter de 
middelen ingezet 
worden, des te beter

Exit mogelijkheden 2 Hoe beter de 
uitstapmogelijkheden 
voor het fonds hoe 
beter de beoordeling

Hoogte vergoeding
ROW

2 Hoe hoger hoe beter

De punten per criterium in een bepaald categorie worden bij elkaar opgeteld en 
gedeeld door het aantal criteria. De uitkomst hiervan wordt gewogen meegenomen 
om te komen tot een totaalscore.
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Bijlage 2 Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE

Onderstaande bedrijventerreinen komen voor subsidie in aanmerking voor de delen 
van het bedrijventerrein waar per 01-01-2018 reeds bebouwing was gerealiseerd:

GEMEENTE WERKLOCATIE
Best
Best
Best
Best
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

HEIDE
PHILIPS HEALTH CARE CAMPUS 
BREEVEN 
T ZAND
ACHTSE BARRIER 
DE HURK
DE TEMPEL/ VLOKHOVEN 
DRIEHOEKSBOS
EINDHOVEN AIRPORT (Welschap A) 
ESP
FLIGHT FORUM
GDC EINDHOVEN ACHT
HERZENBROEKEN
HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN
KADE
KAPELBEEMD 
PARKFORUM 
RAPENL^ND 
STRIJP T 
TU SCIENCEPARK 
WOENSELSE HEIDE

Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond

Nuenen C.A. 
Nuenen C.A.

BIJENKORF
BLEEKVELDEN
DE HOOGE AKKER
DE SMAALE
EMOPAD
OUDVEN
PEIJNENBURG
RI ELSE PARK
SPAARPOT
VLIER-HULST
BP SCHOOTEN
BP BRANDEVOORT
HIGH TECH AUTOMOTIVE CAMPUS
BZOB TERREIN
CENTRALE KANAALZONE
DE WEIJER WEST
DE WEIJER-OOST
FOOD TECHNOLOGY PARK
GANSENWINKEL
GROOT SCHOOTEN
HOOGEIND
KANAALDIJK ZUIDWEST 
KANAALZONE NOORD 
RIJPELBERG
BERKENBOSCH PINKAERT 
(DUIVENDIJK)
EENEIND I
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Nuenen C.A. EENEIND II
Nuenen C.A. EENEIND II ZUID
Nuenen C.A. KERKAKKERS
Nuenen C.A. UITBREIDING BERKENBOS
Oirschot BEDRIJVENSTRIP MOORLAND
Oirschot DE SCHEPER
Oirschot IT OIRSCHOT (DE STAD)
Oirschot KANAALDIJK NOORD
Oirschot STEENFORT
Oirschot UITBREIDING BT (DE STAD)
Son en Breugel CEBESON
Son en Breugel EKKERSRIJT
Son en Breugel HOOGSTRAAT
Son en Breugel KANAALDIJK ZUID
Son en Breugel STEENFABRIEK
Veldhoven DE HEIBLOEM
Veldhoven DE RUN 1000
Veldhoven DE RUN 2000
Veldhoven DE RUN 3000
Veldhoven DE RUN 4000
Veldhoven DE RUN 5000
Veldhoven DE RUN 6000
Veldhoven DE RUN 7000

DE RUN 8000
Veldhoven HABRAKEN
Veldhoven HEALTH INNOVATION CAMPUS 

UITBREIDING DE RUN 1000/2000'
Veldhoven ZANDVEN
Waalre BEDRIJVENPARK HET BROEK
Waalre DIEPENVOORDE
Waalre VOLDIJN 1971

Indien het Poho werken tijdens de looptijd van deze subsidieverordening besluit om de 
lijst met bedrijventerreinen aan te passen, dan geldt deze regeling vanaf die datum 
voor alle terreinen op die aangepaste lijst.
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Veldhoven
Voorblad Burgemeester en Wethouders

Algemeen
Onderwerp Oprichten rechtspersoon Stichting Doel: besluitvorming

Regionaal Ontwikkelingsfonds
Werklocaties (ROW)

Datum B en W 
Agendapunt 
Registratienummer 
Aantal bijlagen 
Portefeuillehouder

27 februari 2018
Afdeling : Regie & Ontwikkeling

18.0000155 Auteur : M. Hulshorst
diverse Telefoon : 4478

A. van den Oever

Samenvatting Op 19 december 2017, raadsvoorstel 17.040, heeft de 
gemeenteraad het voorgenomen besluit van het college tot de 
oprichting van een Stichting ROW met de deelnemende gemeenten 
in het Stedelijk Gebied Eindhoven besproken. De gemeenteraad 
heeft hiertegen toen geen wensen of bedenkingen geuit. Het 
voorgenomen besluit van het college kan nu worden omgezet in een 
definitief besluit.

Beslispunten 1. Te besluiten de Stichting ROW mede op te richten aan de hand 
van de conceptstatuten Stichting ROW.

2. In te stemmen met het benoemen van de portefeuillehouder 
Economische Zaken als medebestuurslid van de Stichting ROW.

3. In te stemmen met het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 9 SGE-gemeenten 
enerzijds en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) 
anderzijds.

4. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan 
notariskantoor Theunissen om namens de rechtspersoon 
gemeente Veldhoven de Stichting mede op te richten en tevens 
volmacht te geven aan de portefeuillehouder Economische Zaken 
voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Besluitvorming
Status : E openbaar

E geheim, want..............
Embargo El nee

E ja, tot Saturn invullen>

Afgestemd met : Intern afgestemd met clusters communicatie, bedrijfsvoering, 
juridische zaken
Extern afgestemd met gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven,

Raad
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 

: E ja, beeldvorming
E ja, oordeels- Z besluitvorming
E ja, informeren via Informatienota in leesmap

Vermelding op
openbare
besluitenlijst

: Het college heeft besloten om samen met de andere 8 gemeenten in 
het Stedelijk Gebied Eindhoven een Stichting regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) op te richten. Deze stichting 
ROW verstrekt subsidies aan bedrijven die willen (her)ontwikkelen 
op een van de bestaande bedrijventerreinen in deze gemeenten en 
hiermee zorgen voor groei en innovatie.



Datum raad Datum B en W 27 februari 2018
Agendapunt

Volgnummer 18.0000155 Programma begroting 3 economie
Gewijzigd voorstel Taakveld 3.1 economische 

ontwikkeling
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota college
Oprichten rechtspersoon Stichting Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW)

Beslispunten

1. Te besluiten de Stichting ROW mede op te richten aan de hand van de 
conceptstatuten Stichting ROW.

2. In te stemmen met het benoemen van de portefeuillehouder Economische Zaken 
als mede bestuurslid van de Stichting ROW.

3. In te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 9 
SGE-gemeenten enerzijds en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) 
anderzijds.

4. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan notariskantoor Theunissen 
om namens de rechtspersoon gemeente Veldhoven de Stichting mede op te richten 
en tevens volmacht aan de portefeuillehouder Economische Zaken voor het 
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Inleiding

De Stichting ROW wordt opgericht om de samenwerking die de 9 gemeenten in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven willen aangaan met de BOM mogelijk te maken. Met deze 
samenwerking maken partijen het mogelijk om stakeholdersprojecten van regionaal 
economisch belang te realiseren op, in beginsel, bestaande bedrijventerreinen die 
anders niet of langzamer van de grond komen. Dit gebeurt door het beschikbaar 
stellen van subsidie in de vorm van een garantie of geldlening. Het daartoe op te 
richten fonds ondersteunt hiermee marktinitiatieven die zorgen voor groei en innovatie 
en die bijdragen aan de Brainport- en SGE-ambities op het vlak van werkgelegenheid, 
innovatie en economie. Vanwege het openbaar belang dat hiermee gemoeid gaat, 
neemt de gemeente Veldhoven hieraan deel.
Uw college heeft op 31 oktober 2017, nr. 17.0000856 een voorgenomen besluit 
genomen tot oprichting en heeft conform artikel 60, tweede lid Gemeentewet de raad 
gevraagd naar de zienswijze op het voorgenomen besluit de Stichting ROW mede op 
te richten en hieraan deel te nemen. In de raad van 19 december 2017 is gebleken 
dat het college hierin gesteund wordt door de raad.
Op grond hiervan kan de formele procedure gestart worden en kan het voorgenomen 
besluit worden omgezet in een definitief besluit. Daarna vindt oprichting plaats aan de 
hand van het passeren van de akte, daarin opgenomen de statuten, bij de notaris.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven
4 Raadsbesluit 17.048 dd. 30 mei 2017, Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties 
4 Raadsvoorstel nr. 17.1405 dd. 19 december 2017, oprichten rechtspersoon en 

vaststellen subsidieregeling ROW
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Beoogd effect

Het binnen het SGE realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven. De 
structuur van Stichting ROW die tezamen met de BOM de besloten vennootschap ROW 
BV opricht, draagt hieraan bij door het verstrekken van subsidie in de vorm van een 
garantie of geldlening. Deze subsidie is voor marktinitiatieven op bestaande SGE- 
werklocaties die bijdragen aan de Brainport- en SGE-ambities op het vlak van 
werkgelegenheid, innovatie en (circulaire) economie.

Argumenten

1.1 Gezien het advies van de raad kan het voorgenomen besluit geformaliseerd 
worden.
De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt op het 
voorgenomen besluit van uw college om met de deelnemende gemeenten in 
het SGE de Stichting ROW op te richten.

2.1 De wethouders die nu tezamen het portefeuillehoudersoverleg Werken vormen, 
worden benoemd als bestuurders van de Stichting.
Op deze wijze wordt geborgd dat de 9 gemeenten via de Stichting ROW, die 
samen met de BOM de ROW BV opricht, een aandeel en dus ook gezamenlijk 
een stemrecht verkrijgen in de rOw BV. Dit is ook conform de gemaakte 
afspraken die partijen hebben vastgelegd bij de uitwerking van de 
businesscase.

3.1 Samenwerkingsafspraken vanuit de businesscase op het terrein van inzet van 
capaciteit worden hiermee formeel vastgelegd.
De 9 SGE-gemeenten en de BOM hebben in de businesscase vastgelegd dat 
voor het slagen van de ROW BV onder andere personele inzet vanuit beide 
partijen noodzakelijk is. Om een grondslag te bieden voor dergelijke afspraken 
zijn deze vertaald naar de voorliggende samenwerkingsovereenkomst.
Daarmee hebben partijen over en weer een instrument in handen om elkaar 
aan gemaakte afspraken te houden.

4.1 De burgemeester vertegenwoordigt de rechtspersoon op grond van de 
Gemeentewet.
Het is gebruikelijk om voor het passeren van de akte het notariskantoor een 
volmacht te verstrekken. Daarmee kan op eenvoudige wijze de oprichting van 
de Stichting feitelijk plaatsvinden.
De samenwerkingsovereenkomst wordt getekend door alle portefeuillehouders 
Economische Zaken. Hiervoor moet de portefeuillehouder een volmacht krijgen.

Kanttekeningen en risico's

3.1 De samenwerkingsovereenkomst vraagt ook om lokale personele inzet
Om het ROW onder de aandacht te brengen en bedrijven te ondersteunen bij een 
mogelijke subsidieaanvraag is lokale personele inzet nodig, met name van 
Economische Zaken. Dit wordt opgenomen in de werkplanningen van betrokken 
medewerkers.

Financiën

Bij het raadsbesluit op 30 mei 2017 - nr. 17.048 is ingestemd met een bijdrage voor 
het ROW van in totaal C 327.000 voor de jaren 2017-2019. Dit budget is verwerkt in
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de (meerjaren)begroting. Door latere besluitvorming vindt een eerste bijdrage in 2018 
plaats. De middelen voor 2017 zijn door het opnemen van een balanspost beschikbaar 
in 2018.

Communicatie en samenspraak

Communicatie vindt vanuit het SGE plaats na oprichting van de Stichting ROW en 
ROW BV.
Op 15 maart vindt een conferentie plaats waar het ROW formeel gelanceerd wordt.
Er wordt een folder gemaakt die gebruikt kan worden om bedrijven te informeren over 
de mogelijkheden van het ROW. Een fondsmanager en de lokale adviseurs 
Economische Zaken zullen proactief bedrijven benaderen en informeren over de 
mogelijkheden van het ROW.
Andere lokale communicatievormen en -middelen worden verder uitgewerkt na 
besluitvorming.

Uitvoering | planning

Na besluitvorming door alle gemeenten in het SGE wordt de Stichting ROW opgericht 
en wordt zo snel mogelijk de eerste tranche opengesteld.

Bijlagen

1. Concept statuten Stichting ROW
2. Samenwerkingsovereenkomst
3. volmacht oprichting Stichting ROW
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Illlllllllllllllllllllll
Veldhoven

Voorblad Burgemeester en Wethouders

Algemeen___________________________________________________________
Onderwerp : Vaststellen aanpassingen Regionaal Doel: besluitvorming

Ontwikkelfonds Werklocaties

Datum B en W 
Agendapunt

14 januari 2021
Afdeling : Regie & Ontwikkeling

Registratienummer 20.0000784 Auteur : M. van den Hoogenhoff
Aantal bijlagen 8 Telefoon
Portefeuillehouder D. de Kort

Besluitvorming
Beslispunten : 1. Een nieuwe en gewijzigde samenwerkingsovereenkomst ROW aan

te gaan.
2. De gemeenteraad voor te stellen een nieuwe verordening 
Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties vast te 
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de huidige gelijknamige 
verordening.
3. De portefeuillehouder Economie het mandaat verlenen om als 
afgevaardigde van de gemeente Veldhoven in het bestuur van de 
stichting ROW in te stemmen met:
a. een wijziging van de statuten;
b. het instellen van een Adviescommissie ROW en vaststellen van 
een Reglement adviescommissie ROW;
c. het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Noord- 
Brabant;
d. een overdracht van aandelen van de ROW B.V. door de BOM aan 
de stichting ROW;
e. het als aandeelhouder verrichten van alle noodzakelijke 
uitvoeringshandelingen in het kader van het opheffen van de ROW 
B.V.

Status

Embargo

: openbaar
geheim, want..............

13 nee 
ja

Afgestemd met

Raad

: Intern afgestemd met juridische zaken, communicatie, 
bedrijfsvoering 

: 3 ja, beeldvorming

3 ja, oordeels- Z besluitvorming
ja, informeren via Informatienota in leesmap

Vermelding op
openbare
besluitenlijst

: Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening 
Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties vast te stellen 
Dit fonds investeert in een betere kwaliteit van bestaande 
bedrijventerreinen. Zo draagt ook Veldhoven bij aan het versterken 
van de regionale economie.
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Datum raad 9 februari 2021 Datum B en W | :| 12 januari 2021
Agendapunt

Volgnummer 20.0000784 Programma begroting 3 economie
Gewijzigd voorstel Taakveld 3.2

Portefeuillehouder D. de Kort

Adviesnota college
Vaststellen aanpassingen Regionaal Ontwikkelfonds 
Werklocaties

Beslispunten

1. Een nieuwe en gewijzigde samenwerkingsovereenkomst ROW aan te gaan.
2. De gemeenteraad voor te stellen een nieuwe verordening Investeringen 
Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking 
van de huidige gelijknamige verordening.
3. De portefeuillehouder Economie het mandaat te verlenen om als afgevaardigde 
van de gemeente Veldhoven in het bestuur van de stichting ROW in te stemmen 
met:
a. een wijziging van de statuten;
b. het instellen van een Adviescommissie ROW en vaststellen van een Reglement 
adviescommissie ROW;
c. het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Brabant;
d. een overdracht van aandelen van de ROW B.V. door de BOM aan de stichting 
ROW;
e. het als aandeelhouder verrichten van alle noodzakelijke uitvoeringshandelingen 
in het kader van het opheffen van de ROW B.V.

Inleiding

In april 2018 is het ROW van start gegaan met als ambitie het gebiedsgericht 
stimuleren van bestaande (werk) locaties en innovatie door het financieel 
ondersteunen van kansrijke herontwikkelingsprojecten.
Het ROW is een samenwerking tussen de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven (SGE) en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Het fonds zet in 
op het gebiedsgericht stimuleren van (werk)locaties en innovatie. Belangrijke 
overweging daarbij is dat het aanbod op bestaande terreinen lang niet altijd aansluit 
op de behoeften van bedrijven. De negen gemeenten en de BOM vonden het destijds 
van belang om nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen 
waar nodig te faciliteren. Dat leidt tot werkgelegenheid, versterking van de 
concurrentiepositie en het geeft een kwaliteitsimpuls aan bestaande terreinen. De 
operationele start was in april 2018. Het fonds ondersteunt vastgoedprojecten op 
bestaande bedrijventerreinen, die zonder een (financiële) impuls niet gerealiseerd 
kunnen worden. Voorwaarde is dat een project bijdraagt aan de herontwikkeling van 
een locatie. Daarnaast werden projecten getoetst op een aantal economische criteria: 
werkgelegenheid, innovatie, versterking van ketens van toeleveranciers en versterking 
van bestaande en nieuwe clusters en campussen.

Het ROW is eind 2019/begin 2020 geëvalueerd. De evaluatie heeft aan het licht 
gebracht dat de deelnemende gemeenten het ROW nog steeds beschouwen als een 
waardevol instrument om de economische ontwikkeling van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven te bevorderen. Wel is uit gesprekken met de gemeenten, provincie en 
partijen die gebruik maken van het fonds gebleken dat er verbeteringen in de
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toegankelijkheid van het fonds nodig zijn. Voor de BOM geldt dat niet. De BOM stelt 
vraagtekens bij de instandhouding van het fonds in de oude vorm en ziet geen 
meerwaarde meer voor zichzelf bij dergelijke constructies. Zij bouwt ook haar 
deelname ook af bij andere constructies waarbij een financiële impuls een belangrijke 
rol speelt (o.a. vanwege andere mogelijkheden om goedkoop geld te lenen).
De provincie heeft aangegeven de rol van financier van de BOM over te willen nemen, 
zonder toe te treden tot de stichting.
Nu de BOM wegvalt als aandeelhouder en subsidieverstrekker kunnen de taken en 
bevoegdheden overgeheveld worden naar de stichting. Daarvoor is een wijziging van 
de statuten nodig. Bijkomend effect van de wijziging is dat de gemeenten meer inzicht 
krijgen in de redenen waarom aanvragen worden afgewezen. Zij krijgen meer 
mogelijkheden om bij te sturen op de doelstellingen van het ROW. De Stichting ROW 
SGE kan met de nieuwe, verkorte, organisatiestructuur meer regie voeren en kortere 
lijnen onderhouden met de fondsmanager. In de notitie Aanpassingen ROW (bijlage 4) 
leest u hierover meer terug.

Beoogd effect

De economische kracht en ontwikkeling van het Stedelijk Gebied te bevorderen door 
een kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen.

Argumenten

1.1 De huidige samenwerkingsovereenkomst moet worden gewijzigd vanwege het 
uittreden van de BOM.
De BOM heeft aangegeven uit de samenwerking te willen stappen. In de 
samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd die de overheidspartijen en 
de BOM hebben gemaakt over de organisatie, financiële inbreng en duur van het 
ontwikkelfonds. In die afspraken verandert in materiële zin niets, in die zin dat de 
overheidspartijen aan de dezelfde verplichtingen gebonden zijn als voorheen.
Niettemin is door het wegvallen van de BOM en het opheffen van de ROW B.V. een 
nieuwe situatie ontstaan die een nieuwe, gewijzigde overeenkomst rechtvaardigt (zie 
bijlage 5).

2.1 De resultaten van het ROW zijn achtergebleven bij de verwachtingen.
De toewijzingscriteria van het ROW waren te streng. Partijen haakten om die reden 
voortijdig af bij het indienen van een aanvraag. Waardevolle initiatieven om een 
bestaand bedrijventerrein te herontwikkelen kwamen niet tot ontplooiing. Door de 
toetsingscriteria te versoepelen en de aanvraagprocedure te vereenvoudigen wordt 
het ontwikkelfonds veel toegankelijker voor kansrijke initiatieven. Dit biedt 
bijvoorbeeld voor het bedrijventerrein de Run 4000 goede kansen om de beoogde 
herontwikkeling naar een werklandschap te versnellen.

2.2 Een verordening van de gemeenteraad is nodig omdat afgeweken wordt van de 
Algemene subsidieverordening.
Niet uw college beslist op een aanvraag om subsidie, maar een stichting. Met de 
subsidieverordening in de hand heeft de stichting de beschikking over een objectief 
toetsingskader. Het verruimen van de subsidiemogelijkheden door de voorgestane 
wijziging van de subsidieverordening levert een betere afstemming op met specifieke 
behoeften van met name het MKB. De stuwende kracht van het ROW neemt hiermee 
zienderogen toe.

3.1 de portefeuillehouder neemt in een andere rol taken op zich in het bestuur van de 
stichting ROW.
De portefeuillehouders zijn in de nieuwe constructie enig fondsbeheerder. Voorheen 
speelde de BOM hierin ook nog een rol. Een aantal zaken voor het overhevelen van de 
taken en bevoegdheden van de BOM naar de stichting zijn op dit moment nog niet
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gereed en kunnen pas worden doorgevoerd na vaststelling van de nieuwe 
verordening. Vandaar dat wij u voorstellen de portefeuillehouder een mandaat te 
verstrekken om in het bestuur van de stichting ROW in te stemmen met een wijziging 
van de statuten. Die wijziging ligt geheel in lijn met de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst (bijlage 5). Het is van belang dat de afspraken over de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 9 gemeenten daarin zoveel mogelijk verwerkt 
worden, zodat deze samenwerking deel gaat uitmaken van het doel en de organisatie 
van de stichting zelf. Verder is het belangrijk dat de wijze van besluitvorming binnen 
de stichting goed wordt vastgelegd. Doordat de portefeuillehouder deel uitmaakt van 
het bestuur van de stichting kan dit goed bewaakt worden.

Met het uittreden van de BOM is het tevens nodig om een nieuwe adviescommissie in 
te stellen. Daarvoor is het nodig om de subsidieverordening aan te passen en om het 
reglement van de investeringscommissie om te bouwen naar een reglement voor de 
adviescommissie. De ambtelijke afvaardiging is nieuw ten opzichte van de 
investeringscommissie. Het toevoegen van ambtelijke deskundigen is ingegeven door 
de wens van de gemeenten om ook het publieke belang in de advisering tot uiting te 
laten komen. De adviescommissie bestaat straks uit 2 deskundigen vanuit het 
bedrijfsleven en een ambtelijke vertegenwoordiging van 3 personen. Ook hiervoor is 
het nodig om mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.
Het beëindigen van de samenwerking door de BOM dient behalve door het opzeggen 
van de samenwerkingsovereenkomst, ook langs civielrechtelijke weg gestalte te 
krijgen door een overdracht van aandelen van de BOM aan de stichting ROW.
Partijen zullen daarvoor de nodige documenten ondertekenen. Verder moet er een 
vaststellingsovereenkomst worden aangegaan om de geldlening van de BOM aan de 
ROW B.V. te eindigen.

3.2 De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven de financieringsrol van de BOM 
over te nemen, zonder dat zij gaat deelnemen in de stichting.
De provincie verstrekt de financiële bijdrage als subsidie aan de stichting ROW. Deze 
stichting is dan ook gehouden de aan de subsidie verbonden verplichtingen na te 
komen. Dat kan zijn weerslag hebben op de gemeente Veldhoven. Vandaar dat 
vanwege het principe van collegiaal bestuur het aanvragen van de subsidie door het 
bestuur van de stichting als mandaat is toegevoegd.

3.3 Mandaat portefeuillehouder is wenselijk ondanks de zelfstandige positie van de 
portefeuillehouder als bestuurslid van de stichting.
Met beslispunt 3 wordt de portefeuillehouder gemandateerd om een aantal besluiten 
te nemen als bestuurslid van de stichting ROW. De portefeuillehouder heeft in dat 
bestuur eigenstandige bevoegdheden die voortvloeien uit het Burgerlijk wetboek en de 
statuten. In dit geval is een mandaat op zijn plaats om uitdrukking te geven aan het 
principe van een collegiaal bestuur van een gemeente. De portefeuillehouder is 
daarmee ook in bestuursrechtelijk opzicht 'gedekt' door uw college bij het nemen van 
een besluit in het bestuur van de stichting.

Kanttekeningen en risico's

2.1 De stichting moet als bestuursorgaan beschouwd worden.
Het feit dat subsidies in de vorm van geldleningen of borgstellingen (krachtens 
delegatie) worden verleend door een stichting, sluit niet uit dat die rechtspersoon toch 
als een bestuursorgaan moet worden beschouwd. Wetten zoals de Algemene wet 
bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur zijn dan onverkort van toepassing. 
Dit veronderstelt dat een goede regeling getroffen moet worden voor eventuele 
bezwaar- en beroepsprocedures. Gekozen wordt voor een praktische inrichting met 
ambtelijk horen in plaats van het instellen van een bezwaarschriftencommissie omdat 
dit juridisch voldoet en de regeling niet onnodig zwaar gemaakt moet worden.
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3.1 Ambtelijke deskundigen kunnen in deze rol niet geheel onafhankelijk zijn.
De adviescommissie bestaat in de nieuwe opzet mede uit ambtelijke deskundigen in 
dienst bij afzonderlijke gemeenten. Dit levert in potentie een onafhankelijkheidsissue 
op. Om te voorkomen dat deskundigen met twee petten op aanvragen moeten 
beoordelen, is het voorstel om de ambtelijke leden van de adviescommissie geen 
aanvragen van bedrijven uit hun "eigen gemeente" te laten beoordelen. De aanvraag 
moet conform verordening al ondersteund worden door de gemeente waarin het 
project is gelegen.

3.2 Risico's op het gebied van staatssteun moeten vermeden worden.
De bijdragen aan de diverse (her)ontwikkelingsprojecten kunnen onderhevig zijn aan 
regels van staatsteun. Bij het bieden van selectieve voordelen, zal daar sprake van 
zijn. Om geen risico's op dit gebied te lopen, zal de subsidieverordening gemeld 
worden bij het Europese loket voor staatssteun. Vervolgens zal bij ieder project 
getoetst worden of voldaan wordt aan de gemelde subsidieverordening c.q. regels van 
staatsteun. Deze werkwijze levert tijdswinst op, aangezien niet afzonderlijk project 
goedgekeurd moet worden door "Brussel". Tot op heden is dat ook de gevolgde 
werkwijze.

3.3 . Het mandaat van de portefeuillehouder laat zich moeilijk verenigen met de 
zelfstandige positie van een bestuurslid van een stichting.
Doorgaans is het af te raden om als wethouder deel te nemen aan het bestuur van 
een stichting. In de meeste gevallen zijn de medebestuurders in een stichting niet 
allemaal gemeenten, maar andere private partijen, elk met hun eigen belangen en 
doelen. Een bestuurder dient dan (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke 
concurrentieverhoudingen te voorkomen. Bovendien betreft een deelname in het 
bestuur van een stichting een zelfstandige positie met eigenstandige bevoegdheden 
die voortvloeien uit het Burgerlijk wetboek en de statuten, hetgeen niet wenselijk is.
In dit geval is toch voor deze constructie gekozen omdat:
1. de samenwerking door de 9 gemeenten in de stichting in dit kader al bestaat, in

essentie niet wijzigt en op dit vlak naar tevredenheid functioneert;
2. het risico van belangenverstrengeling verwaarloosbaar is, omdat:

- de bestuurlijke samenwerking (via de stichting - nieuwe vorm) voortaan 
alleen nog bestaat uit overheden,

- die eenzelfde doelstelling hebben (gesteund door een onderlinge 
samenwerkingsovereenkomst en de stichtingsregelingen), en

- de enige taak de subsidieverlening is en deze taak aan de hand van een 
uniform toetsingskader wordt uitgevoerd, dat door de raden opnieuw wordt 
vastgesteld in een subsidieverordening. Daardoor wordt deze taak als 
"beleidsarm" gezien (niet onderhevig aan indringende toetsing); en

3. het alternatief van een gemeenschappelijke regeling m.n. als nadelen had dat:
- het moeilijker bleek om het vermogen van de BV, waarin nu nog de 

exploitatie en subsidieverstrekking plaatsvinden, te verplaatsen naar een 
gemeenschappelijke regeling, dan naar de bestaande stichting; én

- voor de opzet daarvan een extra gang langs alle colleges en raden nodig 
was. Een nieuwe beoordeling door colleges en raden van de bestaande 
ROW-samenwerking voegt dan niets toe. Dit is immers al gedaan in een 
recente evaluatie. De evaluatie geeft aan dat de samenwerking gezien 
wordt als nuttig en op zich goed functioneert. De samenwerking vraagt 
alleen enkele verbeteringen.

Financiën

Het voorstel heeft geen financiële consequenties voor de bijdrage van de gemeente 
aan het ROW. Die blijft zoals die was. Binnen taakveld 3.2 is een bedrag opgenomen 
van 183.625 euro. Wanneer dit budget uitgeput dreigt te raken en de regeling zich 
heeft bewezen dan vindt een nieuwe afweging plaats en komen we hierop bij uw
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college en raad terug. De omvang van het ROW wordt gehandhaafd op het huidige 
niveau doordat de provincie de financiële verplichtingen van de BOM overneemt (zie 
bijlage 7).

Communicatie en samenspraak

We publiceren het besluit op de openbare besluitenlijst van het college.
Communicatie over het ROW vindt centraal vanuit het SGE plaats. Dit betekent dat er 
een bericht wordt opgesteld namens alle gemeenten, wat nadat alle colleges en raden 
hebben ingestemd met het voorstel wordt gecommuniceerd.

Wanneer de nieuwe verordening is vastgesteld door alle negen gemeenteraden van 
het SGE wordt het fonds weer heropend. Tegelijkertijd met de bekendmaking van de 
verordening wordt deze heropening breed gecommuniceerd, met aandacht voor 
bedrijfsleven en financiers.

Uitvoering | planning

Bij een akkoord van alle colleges op het voorstel zullen volgtijdelijk de nodige 
besluiten door de diverse partijen in procedure worden gebracht. Daarvoor is een 
spoorboekje samengesteld (zie bijlage 6). Door het aanhouden van de volgorde van 
besluiten in dat spoorboekje, worden rechten en verplichtingen geëerbiedigd en veilig 
gesteld.

Bijlagen

Bijlage 1 Concept Raadsvoorstel inzake Subsidieverordening ROW 2021
Bijlage 2 Concept Raadsbesluit inzake Subsidieverordening ROW 2021
Bijlage 3 Subsidieverordening ROW 2021
Bijlage 4 Notitie aanpassingen ROW
Bijlage 5 Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst
Bijlage 6 Spoorboekje
Bijlage 7 Bereidheidsverklaring Provincie
Bijlage 8 memo aanvullende vragen college
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven 
maakt bekend, dat de raad in haar vergadering van 9 februari 2021 heeft 
besloten:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

Gelet op het bepaalde in artikel 149 en 156 Gemeentewet en het bepaalde in 
titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

I. de bevoegdheid tot subsidiëren waarbij als normenkader voor de 
gedelegeerde taak geldt de hieronder vast te stellen 
Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties, aan het bestuur van Stichting Ontwikkelfonds 
Werklocaties SGE te delegeren;

II. vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021)

Artikel 1 Begripsomschrijving

a. Adviescommissie: de commissie die de Stichting adviseert over 
Investeringsvoorstellen;

b. Boekwaarde: De reeds gemaakte kosten tot het moment van indiening 
van de subsidieaanvraag, welke door aanvrager worden toegerekend 
aan het uit te voeren project.

c. Businesscase: Een omschrijving van het project met een onderbouwde 
analyse in economische en financiële zin, conform het vastgestelde 
aanvraagformulier.

d. De-minimissteun: Steun die voldoet aan de voorwaarden voor 
vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 
1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 
24 december 2013, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te 
stellen wijzigingen.

e. Garantieduur: Garanties worden verstrekt voor een periode van 
maximaal 6 jaar.



f. Garantstelling-. Een zekerheidsstelling/borg die wordt verstrekt ten 
gunste van een derde op het moment dat een risico/ prestatie zich 
voordoet. Ter vergoeding ontvangt het ROW een premie.

g. Gemiddelde revolverendheid: Als gevolg van de toevoeging van het 
project aan de portefeuille van het ROW dient het rendement1 van de 
portefeuille > 500Zo te blijven. Berekend volgens de formule: 
fondswaarde na toevoeging project - fondskosten1 2/ de totale 
fondsomvang van het fonds zoals gepubliceerd in het laatste 
rapportagemoment.

h. (Geld)lening: Het verstrekken van een vreemd vermogen tegen een 
bepaalde vorm van zekerheid waarbij sprake is van aflossing en een 
vergoeding in de vorm van rentebetalingen.

i. Leningsduur. Leningen worden verstrekt voor een periode van 
maximaal 10 jaar.

j. Marktwaarde: De waarde van het project(onderdeel) op moment X.
k. Plankosten: De indirecte kosten die noodzakelijk zijn om het project te 

realiseren.
l. Peildatum: Het moment waarop de ontvangstbevestiging is gestuurd op 

basis waarvan de aanvraag in goede orde is ontvangen.
m. Portefeuille: Het aantal door de Stichting of ROW BV verstrekte 

subsidies.
n. Premie: De vergoeding die door de ontvanger van de garantie wordt 

betaald aan de garantieverstrekker ter dekking van de kosten en 
risico’s.

o. Project: Het onderwerp van de subsidieaanvraag.
p. Projectomvang: De totale omvang van de te maken kosten, verminderd 

met de niet subsidiabele kosten, waarop de aanvraag betrekking heeft.
q. Rapportagemoment: Twee keer per jaar wordt de waarde van het fonds 

opnieuw vastgesteld op basis van de situatie per 30-06 en 31-12 van 
het jaar.

r. Revolverendheid: Het percentage van de middelen dat retour komt, 
berekend op basis van: retour ontvangen middelen/ verstrekte subsidie.

s. Risicoanalyse: Een overzicht van de risico’s/ variabelen, die 
samenhangen met het wel/ niet slagen van de businesscase, die zich 
kunnen voordoen alsmede een inschatting van de kans en het effect op 
de businesscase.

t. ROW: regionaal ontwikkelfonds werklocaties
u. Ruimtelijke ingreep: Een verandering welke plaatsvindt op een 

werklocatie, niet zijnde een aanpassing in het openbaar gebied, waarop 
de Businesscase betrekking heeft en waarmee de (economische) 
levensduur van het totale gebied, zoals bedoeld in dit 
investeringsreglement, wordt verlengd.

1 Dat deel van de middelen dat op basis van een worst case verwachting geacht wordt retour te 
komen
2 Fondskosten: personele kosten & plankosten die gemaakt moeten worden om de doelstelling van 
het fonds te realiseren.
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v. Sluitende businesscase: De businesscase die op basis van de 
gehanteerde uitgangspunten, inclusief de bijdrage van de stichting sluit 
op “0” (nul) en/ of beschikt over voldoende buffers om aan de aan de 
subsidie gestelde voorwaarden blijvend te kunnen voldoen.

w. Stichting: het bestuur van de Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties 
SGE.

x. Subsidieaanvraag: De aanvraag welke betrekking heeft op deze 
regeling op basis van overlegging van het ingevulde aanvraagformulier 
en de daarbij gevraagde bijbehorende stukken.

y. Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): De gebieden van de gemeenten 
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en 
Breugel, Veldhoven en Waalre tezamen.

z. Werklocatie: De bedrijventerreinen zoals opgenomen in bijlage 1
aa. Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het

openbaar bestuur.
bb. Worst-case scenario: Het scenario waarbij, op moment X, de alle in de 

risicoanalyse opgenomen risico’s zich voordoen.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

De Algemene Subsidieverordening van de gemeente Veldhoven is niet van 
toepassing op het verstrekken van subsidies op grond van deze verordening

Artikel 3 Doel

Deze verordening heeft tot doel om, in beginsel op bestaande werklocaties, het 
realiseren van projecten met een regionaal economisch meerwaarde, passend 
binnen de regionale strategie en het uitgangspunt: “het juiste bedrijf op de juiste 
plaats”.
De projecten moeten leiden tot:

- werkgelegenheid,
- innovatie,
- oplossen dan wel voorkomen van leegstand.

Indien aan ten minste twee van de drie genoemde resultaten wordt voldaan, 
kan een project in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4 Subsidieaanvragers

Subsidie kan aangevraagd worden door privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 5 Te subsidiëren activiteiten

1. De stichting kan een eenmalige subsidie (in de vorm van een lening Z 

garantstelling) verstrekken voor realisatie van 
(her)ontwikkelingsprojecten, bestaande uit een of meerdere 
onderstaande activiteiten:

a. realisatie van een ruimtelijke ingreep op een locatie;
b. realisatie van het (her)ontwikkelen/ verbeteren van bebouwing;
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c. realisatie van (duurzame) innovatieve maatregelen op/ aan of in 
een gebouw;

d. verhuizing van een onderneming onder het motto “het juiste bedrijf 
op de juiste plaats”, naar een locatie die deel uitmaakt van de lijst 
van bedrijfslocaties als bedoel in bijlage 1. Van het motto “het juiste 
bedrijf op de juiste plaats is sprake indien:

- het bedrijf kwalitatief afbreuk doet aan het bedrijventerrein 
waarop het nu is gevestigd óf

- het bedrijf qua bedrijfsvoering beter past op de beoogde nieuwe 
locatie.

2. De stichting kan een eenmalige subsidie (niet zijnde lening of 
garantstelling) verstrekken voor de kosten van het onderzoek naar de 
haalbaarheid van een (her)ontwikkelingsproject om een kansrijke 
subsidieaanvraag te kunnen indienen.

3. Het bestuur van de stichting kan voor een specifieke casus van de lijst 
van bedrijfslocaties als bedoeld in bijlage 1 afwijken, onder voorwaarde 
dat de casus voldoet aan de doelstelling van deze verordening zoals 
genoemd in artikel 3

Artikel 6 Subsidieverlening in de vorm van een lening

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een lening 
wordt deze verleend onder de opschortende voorwaarde dat tussen de 
subsidieontvanger en de stichting een overeenkomst ter uitvoering van 
de subsidiebeschikking tot stand komt voor een looptijd van maximaal 
10 jaar.

2. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de subsidie in 
de vorm van een lening onder andere een regime voor betaling van 
rente en aflossing en afspraken met betrekking tot zekerheden 
opgenomen.

Artikel 7 Subsidieverlening in de vorm van een garantstelling

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een 
garantstelling wordt deze verstrekt:
a. voor ten hoogste 80oZo van de door derden verstrekte lening;
b. met een looptijd van ten hoogste zes jaar.

2. De subsidieverlening in de vorm van een garantstelling wordt verstrekt 
onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger 
en de stichting een overeenkomst ter uitvoering van de 
subsidiebeschikking tot stand komt.

Artikel 8 Subsidievereisten
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1. De stichting toetst subsidieaanvragen voor een project als bedoeld in 
artikel 5 aan de volgende vereisten:
a. het project voldoet aan de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 

3 en
b. het project wordt uitgevoerd op één van de aangewezen 

werklocaties, zoals opgenomen in bijlage 1, behoudens de 
bevoegdheid van de Stichting om van genoemde locaties af te 
wijken, en;

c. de aanvrager investeert, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit het 
aantrekken van vreemd vermogen dan wel uit verkregen subsidie 
niet verstrekt door één van de bij de SGE aangesloten 
bestuursorganen noch de provincie, minimaal 5007o van de totale 
projectomvang en;

d. de projectaanvraag heeft betrekking op minimaal een 
projectomvang van C 500.000,-, en;

e. de betrokken SGE-gemeente waarin het project is gelegen heeft 
schriftelijk laten weten dat zij positief staat tegenover het 
voorgenomen project en zich actief zal inspannen, binnen de 
wettelijke kaders, om het project (bestuursrechtelijk) mogelijk te 
maken en;

f. er is sprake van een sluitende businesscase en;
g. voldoende is aangetoond dat het project zonder subsidie in de vorm 

van lening of garantstelling niet gerealiseerd kan worden en;
h. het project waar de aanvraag betrekking op heeft start binnen 1 jaar 

na datum beschikking lening dan wel garantstelling, waarbij het 
bestuur de bevoegdheid heeft deze termijn één keer met 1 jaar te 
verlengen.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een subsidie alleen 
verleend indien na beoordeling van de businesscase blijkt dat door 
toevoeging van het project op basis van het worstcase scenario, de 
gemiddelde revolverendheid niet onder de 500Zo uit komt.

Artikel 9 Weigeringsgronden

1. De stichting weigert subsidie indien:

a. niet wordt voldaan aan de subsidievereisten;
b. ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering 

voor onrechtmatig verleende staatssteun uitstaat;
c. In het geval geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake is van 

ongeoorloofde staatsteun.
2. De stichting kan bepalen dat een subsidie aan een rechtspersoon wordt 

geweigerd of wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, 
bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Artikel 10 Subsidieplafond
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1. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt 
vastgesteld op C 7.500.000,-.

2. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 5 lid 2 wordt 
vastgesteld op C 100.000,-.

3. Het moment van indienen van een ontvankelijke en kwalitatief 
volwaardig onderbouwde aanvraag aan de adviescommissie is 
bepalend voor de volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Artikel 11 Subsidiehoogte

1. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 5 lid 1, bedraagt 
maximaal 50oZo van de subsidiabele kosten met een minimum van C 
250.000,- en maximum C 2.500.000 per aanvraag.

2. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 5 lid 2, bedraagt 
maximaal 5007o van de volledige kosten voor het 
haalbaarheidsonderzoek met een maximum van C 7.500,-.

Artikel 12 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie 
komen alle kosten voor subsidie in aanmerking met uitzondering van de 
volgende kosten:

a. BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 kan worden 
verrekend;

b. BTW die op grond van de Wet op het BTW compensatiefonds 2003 kan 
worden gecompenseerd;

c. Kosten die te maken hebben met de aanleg/ inrichting van het 
openbare gebied;

d. Boekwaarde van de vaste activa indien die afwijken van de op moment 
van aanvraag geldende marktwaarde.

Artikel 13 Aanvraagtermijn en bij aanvraag in te dienen gegevens.

1. Subsidieaanvragen worden ingediend bij de stichting met 
gebruikmaking van een daartoe door de stichting vastgesteld 
aanvraagformulier.

2. Een subsidieaanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde 
aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen en in ieder 
geval een omschrijving van:

a. het project en de bij het project betrokken partijen;
b. de maatschappelijke en economische meerwaarde en daarmee 

een onderbouwing waarom het project in aanmerking komt voor 
een bijdrage vanuit de stichting;

c. Een financiële analyse van het project in de vorm van minimaal 
een begroting en kasstromen model;
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d. Een verantwoording op basis waarvan blijkt dat het project past 
en voldoet aan de subsidiecriteria en op basis waarvan blijkt hoe 
hoog de subsidieaanvraag is.

Artikel 14 Adviescommissie

De stichting legt subsidie aanvragen ter advisering voor aan de door haar 
benoemde adviescommissie.

Artikel 15 Beslistermijn

De stichting beslist op een aanvraag, mits volledig, uiterlijk 12 weken na 
indiening aanvraag.

Artikel 16 Betaling I bevoorschotting

In de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6 worden bepalingen 
opgenomen ten aanzien van de bevoorschotting van de verleende subsidie.

Artikel 17 Verplichtingen

De stichting verbindt aan de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval de 
volgende verplichtingen:

1. de subsidieontvanger rapporteert een keer per jaar aan de stichting 
over de voortgang en de financiële stand van zaken, aan de hand van 
een door de stichting op te stellen verantwoordingsformulier;

2. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten 
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, 
onder b, van de Awb;

3. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan de stichting zodra 
aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, 
niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht;

4. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan de stichting zodra 
aannemelijk is dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de 
beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden 
voldaan.

Artikel 18 Wijze van vaststelling subsidie I verantwoording

1. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidie vaststelling in bij 
de stichting uiterlijk op de in de subsidiebeschikking opgenomen datum.

2. De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de te verrichten activiteiten 
waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en de in de beschikking 
genoemde beoogde effecten zijn behaald en;
b. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat aan de aan de subsidie 
verbonden verplichtingen is voldaan en;
c. overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening):
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- een balans van het afsluitende boekjaar met een toelichting daarop 
en;

- een exploitatieoverzicht van de subsidieperiode en;
- een controleverklaring voor subsidies van meer dan C200.000,-, 

overeenkomstig het daartoe door de stichting opgestelde 
controleprotocol.

3. De stichting stelt binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag tot 
subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 19 Toezicht

De stichting kan een of meer toezichthouders aanwijzen die zijn belast met het 
toezicht op de naleving van de aan de subsidieaanvrager opgelegde 
voorwaarden en verplichtingen.

Artikel 20 Hardheidsclausule

De stichting kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze 
verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van 
de artikelen 1,2, 3, 4, 5, 9 en 10 voor zover toepassing gelet op het belang van 
de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 21 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2021of, 
indien bekendmaking niet voor 1 maart 2021 heeft plaatsgevonden, een 
dag na de bekendmaking.

2. Voor subsidie verleent vóór 1 maart 2021 blijft de verordening zoals in 
werking getreden op 1 januari 2018 van toepassing.

Artikel 22 Citeertitel

Deze Subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening 
Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021)
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Bijlage 1 Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Onderstaande bedrijventerreinen komen voor subsidie in aanmerking voor de 
delen van het bedrijventerrein waar per 01-01-2018 reeds bebouwing was 
gerealiseerd:

GEMEENTE WERKLOCATIE
Best
Best
Best
Best
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

HEIDE
PHILIPS HEALTH CARE CAMPUS 
BREEVEN 
T ZAND
ACHTSE BARRIER 
DE HURK
DE TEMPEL/ VLOKHOVEN 
DRIEHOEKSBOS
EINDHOVEN AIRPORT (Welschap A) 
ESP
FLIGHT FORUM
GDC EINDHOVEN ACHT
HERZENBROEKEN
HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN
KADE
KAPELBEEMD 
PARKFORUM 
RAPENLAND 
STRIJP T
TU SCIENCEPARK 
WOENSELSE HEIDE

Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond

BIJENKORF
BLEEKVELDEN
DE HOOGE AKKER
DE SMAALE
EMOPAD
OUDVEN
PEIJNENBURG
RIELSEPARK
SPAARPOT
VLIER-HULST
BP SCHOOTEN
BP BRANDEVOORT
HIGH TECH AUTOMOTIVE CAMPUS
BZOB TERREIN
CENTRALE KANAALZONE
DE WEIJER WEST
DE WEIJER-OOST

9



Helmond FOOD TECHNOLOGY PARK
Helmond GANSENWINKEL
Helmond GROOT SCHOOTEN
Helmond HOOGEIND
Helmond KANAALDIJK ZUIDWEST
Helmond KANAALZONE NOORD
Helmond RIJPELBERG
Nuenen C.A. BERKENBOSCH PINKAERT (DUIVENDIJK)
Nuenen C.A. EENEIND I
Nuenen C.A. EENEIND II
Nuenen C.A. EENEIND II ZUID
Nuenen C.A. KERKAKKERS
Nuenen C.A. UITBREIDING BERKENBOS
Oirschot BEDRIJVENSTRIP MOORLAND
Oirschot DE SCHEPER
Oirschot IT OIRSCHOT (DE STAD)
Oirschot KANAALDIJK NOORD
Oirschot STEENFORT
Oirschot UITBREIDING BT (DE STAD)
Son en Breugel CEBESON
Son en Breugel EKKERSRIJT
Son en Breugel HOOGSTRAAT
Son en Breugel KANAALDIJK ZUID
Son en Breugel STEENFABRIEK
Veldhoven DE HEIBLOEM
Veldhoven DE RUN 1000
Veldhoven DE RUN 2000
Veldhoven DE RUN 3000
Veldhoven DE RUN 4000
Veldhoven DE RUN 5000
Veldhoven DE RUN 6000
Veldhoven DE RUN 7000
Veldhoven DE RUN 8000
Veldhoven HABRAKEN
Veldhoven HEALTH INNOVATION CAMPUS
Veldhoven UITBREIDING DE RUN1000/2000
Veldhoven ZANDVEN
Waalre BEDRIJVENPARK HET BROEK
Waalre DIEPENVOORDE
Waalre EKENROOI NOORD
Waalre VOLDIJN 1971

Indien de Stichting tijdens de looptijd van deze subsidieverordening besluit om 
de lijst met bedrijventerreinen aan te passen, dan geldt deze regeling vanaf die 
datum voor alle terreinen op de aangepaste lijst.
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Samenwerkingsovereenkomst ROW 2021

Gemeenten:
De gemeente Eindhoven, hierna Eindhoven, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder Economische Zaken de heer S.P.M.F. Steenbakkers,

De gemeente Helmond, hierna Helmond, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder Economische Zaken, de heer S.J.P.H.A. van de Brug,

De gemeente Veldhoven, hierna Veldhoven, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder Economische Zaken, de heer A.H.J. de Kort,

De gemeente Geldrop-Mierlo, hierna Geldrop-Mierlo, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de portefeuillehouder Economische Zaken, de heer G.M.J. Jeucken,

De gemeente Best, hierna Best, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 
Economische Zaken, de heer A.B. van der Heijden,

De gemeente Nuenen, hierna Nuenen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder Economische Zaken, de heer J.G.M.W. Pernot,

De gemeente Waalre, hierna Waalre, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder Economische Zaken, de heer J.T. van Burgsteden,

De gemeente Son en Breugel, hierna Son en Breugel, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de portefeuillehouder Economische Zaken, de heer J. Boersma,

De gemeente Oirschot, hierna Oirschot, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder Economische Zaken, de heer P.A.G. Machielsen,

tezamen hierna als gemeenten

in aanmerking nemende dat:
a. Gemeenten eerder een samenwerking zijn aangegaan met de Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij Holding BV (hierna: BOM) en de ROW B.V. om in gezamenlijkheid 
ontwikkelingsprojecten te realiseren op bestaande werklocaties die leiden tot 
werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers, of 
versterking van bestaande en nieuwe clusters en campussen;

b. De eerdere samenwerkingsafspraken van gemeenten terugkomen in het door gemeenten 
geaccordeerde Businessplan Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (hierna: ROW), 14 
februari 2017, welke onlosmakelijk is verbonden met de op [pm: datum] gesloten 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten, BOM en ROW B.V.;

c. Dat gemeenten zich hebben verenigd in een Stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 
(hierna: Stichting), welke voor 50% aandeelhouder is van de later gevormde ROW B.V., waar 
de BOM ook voor 50% aandeelhouder is;

d. De BOM besloten heeft uit de samenwerking te treden;
e. Gemeenten het ROW nog steeds beschouwen als een waardevol instrument om de 

economische ontwikkeling van het Stedelijk Gebied Eindhoven te bevorderen;
f. De provincie heeft aangegeven de rol van financier van de BOM over te willen nemen door 

het verstrekken van een subsidie aan de Stichting, maar niet toe te willen treden tot de ROW 
B.V.;
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g. Gemeenten het nodig vinden om verbeteringen in de toegankelijkheid van het fonds door te 
voeren en een vereenvoudiging van de governancestructuur wensen aan te brengen;

h. Gemeenten zich realiseren dat "develop to invest" een belangrijke voorwaarde is om te 
komen tot succesvolle aanvragen bij het ROW;

i. Gemeenten voornemens zijn om na de uittreding van de BOM de ROW B.V. te beëindigen;
j. Gemeenten via een aangepaste governancestructuur het ROW en de activiteiten van de 

(voormalige) ROW B.V. wensen voort te zetten middels de eerder opgerichte Stichting;
k. Gemeenten daarbij het doel hebben om samen te werken op het terrein van realisatie van 

(her)ontwikkelingsprojecten met een regionaal economische meerwaarde, passend binnen 
de regionale strategie en het uitgangspunt "het juiste bedrijf op de juiste plaats". De 
projecten moeten leiden tot werkgelegenheid, innovatie, oplossen dan wel voorkomen van 
leegstand;

l. De gemeenten voor wat betreft de verdeling van de kosten ten aanzien van de inzet van 
capaciteit voor het ROW het bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven als 
uitgangspunt nemen;

m. Gemeenten hebben afgesproken ieder een deel aan financiële middelen voor voeding van 
het ROW in te brengen;

n. Gemeenten op basis van een door ieder van hen vastgestelde subsidieverordening en een 
door de provincie verstrekte subsidie uitvoering geven aan doelstelling van het ROW;

o. Gemeenten de hernieuwde afspraken bij de voortzetting van het ROW wensen vast te 
leggen en daaraan verdere uitvoering wensen te geven met het vaststellen van een nieuwe 
subsidieverordening en het initiëren van een wijziging van de statuten van de Stichting.

komen het volgende overeen:

Artikel 1______Begrippen

a. Aanvrager: de partij die een subsidieverzoek bij het bestuur van de Stichting

indient;

b. Adviescommissie: de commissie die de Stichting adviseert over aanvragen om subsidie;

c. Fondskosten:

d. DTI:

e. ROW:

f. Stichting:

alle door de Stichting te maken kosten om het Regionaal 
Ontwikkelfonds goed en volledig te kunnen uitvoeren; 
develop to invest, een onderzoek naar de haalbaarheid van een 
(her)ontwikkelingsproject om een kansrijke subsidieaanvraag te 
kunnen indienen;
het door gemeenten geaccordeerde businessplan Regionaal 
Ontwikkelfonds Werklocaties van 14 februari 2017; 
de Stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE.

Artikel 2______Stichting

1. Gemeenten stemmen in met de voortzetting van de activiteiten, taken en bevoegdheden 
van ROW B.V. door de Stichting.

2. ROW B.V. zal middels een juridische fusie verdwijnen in de Stichting. Als gevolg hiervan 
zullen tevens de statuten van de Stichting gewijzigd worden. Onder meer de 
doelomschrijving en de governance van de Stichting zullen worden herzien en in lijn worden 
gebracht met deze samenwerkingsovereenkomst.

3. De Stichting bestaat naast een bestuur ten minste uit een fondsmanager en een 
adviescommissie.
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Artikel 3 Bestuur van de Stichting

1. De taken en bevoegdheden van het bestuur van de Stichting zijn vastgelegd in de statuten 
van de Stichting. Deze worden verder geconcretiseerd in deze samenwerkingsovereenkomst 
of in overige reglementen.

2. Iedere gemeente krijgt het recht een kandidaat voor te dragen als bestuurder van de 
Stichting.

3. Gemeenten conformeren zich bij hun eigen besluitvorming aan besluiten van het bestuur die 
het binnen de kaders van de statutaire taken en bevoegdheden kan nemen.

4. Gemeenten bewerkstelligen dat in de statuten van de Stichting wordt opgenomen dat het 
bestuur van de Stichting uit zijn midden een voorzitter benoemd, zijnde de bestuurlijk 
trekker zoals aangewezen door het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken SGE.

5. Gemeenten gaan akkoord met een bepaling in de statuten van de Stichting dat de voorzitter 
van het bestuur respectievelijk zijn plaatsvervanger de Stichting binnen en buiten rechte 
vertegenwoordigd. Stukken die van het ROW uitgaan, worden door hem ondertekend.

6. Gemeenten gaan er tevens mee akkoord dat de voorzitter zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheid in voorkomende gevallen kan mandateren aan één of 
meerdere bestuurder(s) of aan de fondsmanager zoals nader omschreven in artikel 4.

Artikel 4______Fondsmanager

1. Gemeenten stemmen er mee in dat in de statuten van de Stichting de navolgende taken en 
bevoegdheden en bevoegdheden van de fondsmanager worden opgenomen:
a. De fondsmanager krijgt de volmacht van het bestuur om overeenkomsten, gerelateerd 

aan de beoordeling van een subsidieaanvraag, te sluiten tot een maximum van C 10.000 

per jaar op basis van een jaarlijks opnieuw door het bestuur vast te stellen projectplan/ 
begroting. Het ontwerp daarvan stelt de programmamanager op;

b. Het optreden als woordvoerder van het fonds, inclusief het bekendheid geven aan het 
fonds;

c. Vervullen van een proactieve rol naar (potentiële) aanvragers en het vervullen van een 
klankbordfunctie;

d. In overleg treden met de aanvrager en bieden van begeleiding voor het indienen van een 
ontvankelijke en onderbouwde aanvraag, waarbij richting aanvrager het voorbehoud 
moet worden gemaakt dat het finale oordeel over de subsidieaanvraag ligt bij het 
(dagelijks) bestuur o.b.v. een advies van de Adviescommissie;

e. Het aan het bestuur voorleggen van een advies over een subsidieaanvraag Develop To 
Invest (DTI). Deze aanvragen worden niet voor advies voorgelegd aan de 
Adviescommissie;

f. Het tijdig inschakelen van expertise wanneer dit nodig is voor het komen tot een goede 
aanvraag (bijv. indien nodig bijeenroepen van aanvrager, fondsmanager, 
bedrijfscontactfunctionaris, MKB-adviseur e.d.);

g. Voorleggen van een subsidieaanvraag aan de Adviescommissie;
h. Voorleggen van een subsidieaanvraag met het bijbehorende advies van de 

adviescommissie aan het bestuur;
i. Het periodiek overleg voeren met het bestuur van de Stichting over de voortgang van het 

ROW;
j. Het opstellen van rapportages en verantwoording voor het dagelijkse bestuur i.s.m. 

externe controller;
2. De Fondsmanager voert zijn werkzaamheden uit in nauw contact met de afdelingen 

Economische Zaken van de gemeenten en zoekt deze collega's proactief op door met 
regelmaat ten kantore van de gemeenten de werkzaamheden uit te voeren.
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Artikel 5 Adviescommissie

1. Gemeenten stemmen er mee in dat in de statuten van de Stichting het instellen van een 
adviescommissie mogelijk wordt gemaakt, die de navolgende taken en bevoegdheden krijgt:
a. Het opvragen van aanvullende informatie om aanvragen om subsidie te beoordelen;
b. Het verstrekken van adviezen aan het bestuur van de Stichting over aanvragen om 

subsidie;
2. In de Adviescommissie nemen zowel afgevaardigden van het bedrijfsleven als ambtenaren 

van de gemeenten en provincie deel.
3. De Adviescommissie wordt zodanig samengesteld dat daarin:

a. Voldoende kennis op zowel financieel als juridisch en economisch vlak aanwezig is;
b. Ten minste 1 lid zitting neemt dat voldoende regionale kennis te heeft;
c. Ten minste een lid afkomstig is uit één van de randgemeenten en dat van een gemeente 

niet meer dan 1 ambtenaar zitting neemt in de Adviescommissie.
4. Een Reglement voor de adviescommissie regelt verdere zaken zoals vergoeding, 

stemverhoudingen en incompatibiliteiten. In dat reglement wordt in ieder geval geregeld dat 
een ambtenaar niet kan adviseren over een aanvraag om subsidie voor een project dat 
gerealiseerd wordt in de eigen gemeente.

Artikel 6______Fondskosten

1. Gemeenten spannen zich maximaal in om de uitvoeringkosten zo laag mogelijk te houden 

dan wel hiervoor aanvullende subsidiebijdragen te zoeken.

2. Tot de fondskosten worden in ieder geval gerekend:

a. De kosten voor het inhuren van een fondsmanager voor maximaal 0,5 fte;

b. De kosten voor de inhuur van derden indien die noodzakelijk zijn om te komen tot 
een beschikking inclusief financierings- of garantieovereenkomst;

c. De vergoeding van de externe leden van de Adviescommissie (niet zijnde de leden 

die namens de provincie en gemeenten zitting hebben in de Adviescommissie);

d. De kosten voor de inhuur van een administratiekantoor dat de financiële 
administratie van het ROW verzorgt (control werkzaamheden voor zover die 
betrekking hebben op het opstellen van begroting, het opstellen van halfjaar- en 
jaarrapportages, liquiditeitsprognoses en het bijhouden van de financiële 
administratie);

e. De kosten voor de inhuur van een accountant voor het controleren van de 
jaarrekening;

f. De kosten ten behoeve van communicatie en publicaties omtrent het fonds;

g. Kosten voor het beschikbaar stellen van een werkplek en vergaderruimte met 
bijbehorende faciliteiten.

3. Kosten die de gemeenten dienen te maken voor hun eigen publieke besluitvormingstraject 
om een project ten uitvoer te kunnen brengen, worden door de afzonderlijke gemeenten 
gedragen waarin het project is gelegen en komen niet in aanmerking voor verrekening 
tussen gemeenten.

Artikel 7_____ Financiering

1. De gemeenten tezamen stellen C 4 mln. beschikbaar voor het ROW, waarbij geldt dat de 
gemeenten dit doen middels een subsidie die door elke gemeente wordt verstrekt aan de 
Stichting. Van de bijdrage is bij het aangaan van deze overeenkomst al C 1 mln. door de 
gemeenten beschikbaar gesteld.
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2. Gemeenten stellen hun bijdrage beschikbaar onder voorbehoud van mede financiering door 
de provincie aan het ROW, voor een bedrag van ten hoogste C 3 mln. Het voorbehoud geldt 
niet voor de bijdrage van C l.mln (C 750.000, - voor een lening aan Pascal B.V. en C 250.000,

- aan fondskosten) die de gemeenten al beschikbaar hebben gesteld.

3. Gemeenten verstrekken hun bijdrage in de wetenschap dat de al verstrekte bijdrage van de 
BOM van 1 mln. waarschijnlijk behouden blijft voor het ROW, maar dat die zekerheid pas kan 
worden verkregen nadat een aandelenfusie heeft plaatsgevonden tussen de Stichting en 

ROW B.V.

4. Buiten de hierboven genoemde bedragen zijn gemeenten niet verplicht tot het inbrengen 

van aanvullende middelen in de samenwerking.

5. De Stichting kan de onder lid 1 bedoelde middelen schriftelijk bij de gemeenten opvragen 
indien:
" Er op basis van een subsidiebeschikking en de daaraan gekoppelde

financieringsovereenkomst een betalingsverplichting ontstaat op basis van het aan de 

overeenkomst tussen de Stichting en aanvrager gehechte betaalschema; of 

" Er op basis van de subsidiebeschikking en de daaraan gekoppelde garantieovereenkomst 
wordt voldaan aan de voorwaarden waarop de garantie getrokken kan worden; en 

" De kaspositie van de Stichting na uitbetaling van bovenstaande middelen onder de C 0,5 
mln. uitkomt, waarna gemeenten gehouden zijn binnen 10 werkdagen samen een 
bedrag naar rato van hun oorspronkelijke bijdrage te storten, dat nodig is om gedurende 
de resterende tijd van het kalenderjaar de fondskosten te kunnen dragen.

6. Indien een gemeente niet binnen 10 werkdagen nadat de Stichting het bedrag, zoals 
bedoeld onder lid 5 heeft opgevraagd, aan de Stichting heeft overgemaakt, komt alle directe 
en toekomstige, als gevolg van het ontbreken van de middelen, geleden schade die 

samenhangt met de verplichting voor rekening van de gemeente die in gebreke is gebleven.

7. Jaarlijks bepaalt de Stichting op basis van een liquiditeitsprognose of een additionele storting 
van het onder 1 bedoelde kapitaal benodigd is om de fondskosten voor het komende 
boekjaar af te dekken.

Artikel 8______ Verantwoording

1. De fondsmanager is gehouden periodiek verantwoording af te leggen aan het bestuur van de 

Stichting over zijn de bereikte resultaten.

2. De bestuursleden van de Stichting kunnen een onderlinge taakverdeling vastleggen in een 
(bestuurs)regelement. Het bestuur van de Stichting blijft echter collectief verantwoordelijk 
voor het beleid en de uitvoering van de taken en bevoegdheden van het bestuur van de 

Stichting.

3. Verantwoording over de bereikte resultaten vindt binnen het bestuur van de Stichting plaats 
aan de hand van de statuten en de van toepassing zijnde reglementen van de Stichting, 

alsmede aan de hand van de relevante wet en regelgeving.

4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid dient het bestuur van de Stichting 
verantwoording af te leggen over de ontvangen subsidie van de gemeenten en de provincie 

zoals nader is vastgelegd in de onderscheidenlijke subsidiebeschikkingen

5. Gemeenten spreken alleen gezamenlijk op basis van unanieme besluitvorming het bestuur 
van de Stichting aan op de wijze waarop dat uitvoering geeft aan de onderscheidenlijke 
subsidiebeschikkingen en de daarin opgenomen verplichtingen.
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Artikel 9 Voortijdige beëindiging

1. Gemeenten kunnen alleen in gezamenlijkheid op basis van unanieme besluitvorming 
besluiten het ROW voortijdig te beëindigen. Alsdan zal worden overgegaan tot opheffing van 
de Stichting.

2. Gemeenten ontvangen bij voortijdige beëindiging al ingebrachte en nog niet aangewende 
bijdragen naar rato van hun inbreng terug. Reeds aangegane verplichtingen worden daarbij 

in acht genomen en gerespecteerd.

Artikel 10____ Geschillenregeling

1. Er is sprake van een geschil indien één der gemeenten aan de ander schriftelijk te kennen 

geeft, dat een zodanig verschil van mening aanwezig is.

2. Indien tussen gemeenten een verschil van mening mocht ontstaan dat niet in der minne kan 
worden opgelost, zullen gemeenten trachten dit op te lossen door inzet van een 

gecertificeerde mediator.

3. Indien gemeenten er niet slagen hun geschil middels de mediator op te lossen, zal zo'n 
geschil worden beslecht door de rechter.

Artikel 11____ Wijziging van omstandigheden

Partijen zijn gehouden elkaar tijdig te informeren indien er sprake is van zodanige ontwikkelingen dat
deze van wezenlijke invloed kunnen zijn op een zorgvuldige uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 12____ Wijzigingen, aanvullingen en niet in voorzien

1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze samenwerkingsovereenkomst zijn slechts geldig 
indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en zijn besloten.

2. Wijzigingen van en aanvullingen in deze samenwerkingsovereenkomst vragen om unanieme 
besluitvorming in de colleges/ het bestuur van partijen.

3. In alle gevallen waarin deze samenwerkingsovereenkomst niet voorziet treden partijen met 
elkaar in overleg.

Artikel 13____ Einde samenwerking

1. Uiterlijk op 31-12-2032 of zoveel later indien gemeenten een verlenging overeenkomen, 
dienen alle financiële verplichtingen die voortkomen uit garanties en/ of leningen te zijn 
afgerond. Op dat moment dragen zij er zorg voor dat het bestuur van de Stichting overgaat 
tot het vaststellen van het resultaat en de beëindiging van de Stichting.

2. Op het moment dat de restant subsidiemiddelen op basis van een overzicht van de retour te 
ontvangen middelen op enig moment voor 31-12-2032 ontoereikend zijn om nieuwe 
subsidieaanvragen te honoreren of het ROW vrijwel is uitgeput, gaan gemeenten met elkaar 
het gesprek aan of en op welke wijze de samenwerking beëindigd kan worden.

3. Gemeenten ontvangen bij beëindiging van het ROW het eventuele restant van het ROW 
naar rato van hun inbreng retour.
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Artikel 14 Citeertitel en vervanging oude overeenkomst.

1. Deze overeenkomst vervangt de eerdere met de BOM en de ROW B.V. afgesloten 
samenwerkingsovereenkomst ROW. De laatst bedoelde overeenkomst zal worden 
ontbonden.

2. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als de Samenwerkingsovereenkomst ROW 
2021.

Bijlagen:
- Subsidieverordening ROW 2021

Ondertekening

Namens de gemeente Helmond, 
Wethouder S.J.P.H.A. van de Brug

Namens de gemeente Eindhoven, 
Wethouder S.P.M.F. Steenbakkers

Namens de gemeente Veldhoven, 
Wethouder A.H.J. de Kort

Namens de gemeente Geldrop-Mierlo, 
Wethouder G.M.J. Jeucken

Namens de gemeente Best, 
Wethouder A.B. van der Heijden

Namens de gemeente Nuenen 
Wethouder J.G.M.W. Pernot

Namens de gemeente Waalre, 
Wethouder J.T. van Burgsteden

Namens de gemeente Son en Breugel, 
Wethouder J. Boersma

Namens de gemeente Oirschot, 
Wethouder P.A.G. Machielsen
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Technische vragen D66 inzake Vaststellen nieuwe 
Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 09 februari, onderwerp is van de agenda 
gehaald en opnieuw aangeboden in de oordeelsvormende raad van 23 februari en 
besluitvormende raad van 16 maart.
Agendapunt...: Vaststellen nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

We hebben daar twee technische vragen over:
In het stuk wordt aangegeven dat de BOM uit de nieuwe organisatie gaat.
- wat is de reden dat de BOM in de nieuwe organisatie geen plek meer heeft.
De BOM heeft naar aanleiding van de evaluatie aangegeven geen toegevoegde waarde 
meer voor zichzelf te zien bij de doelen van het fonds. De BOM neemt bij ook bij andere 
projecten die gericht zijn op financiering afstand, omdat haar meerwaarde vanwege de 
lage rentestand beperkt is. De evaluatie gaf voor alle andere partijen voldoende 
aanleiding om wel door te willen gaan met het fonds omdat zij nog steeds meerwaarde 
zien in het fonds. Die meerwaarde zit vooral in de stimulans voor herstructurering van 
bestaande bedrijventerreinen. Tevens heeft ook het bedrijfsleven in de evaluatie 
aangegeven de meerwaarde te zien van het fonds, mits de randvoorwaarden voor 
deelname aangepast worden. Die aanpassingen zitten in het huidige voorstel. Dat is ook 
de reden dat de provincie zich bereid heeft verklaard om de verplichtingen van de BOM 
over te nemen.

Verder wordt aangegeven dat er maar 1 project een toekenning heeft gehad.
- welk project is dit?
De toekenning was voor de uitbreiding van het gebouw van Food Tech Brainport/Pascal 
Processing in Helmond. Food Tech Brainport is een (inter)nationaal expertisecentrum dat 
werkt aan circulaire voedselproductie. Zij bieden het MKB en grote voedselverwerkende 
bedrijven experimenteerruimte en opschalingsmogelijkheden met innovatieve 
technologieën. De meeste kleine en middelgrote ondernemingen kunnen zich geen 
expertise en technologie-investeringen veroorloven, grote bedrijven zoeken naar 
flexibiliteit. Hier biedt Food Tech Brainport ondersteuning en advies bij. Een dergelijk 
bedrijf vormt een vliegwiel voor verdere innovatie en doorontwikkeling op het 
bedrijventerrein.



KUNNEN WE HET ROW BETER AAN 
LATEN SLUITEN OP DE MARKT?
EXPERTMEETING 23 APRIL 2020

Het ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties) bestaat twee jaar. In deze periode kregen twee 

aanvragen een positieve beschikking waarvan er één op dit moment op de route is naar financiering. 

Daarnaast sprak fondsmanager Johan Gielen met zo n vijfentwintig partijen on enterend over mogeLijke 

cofinanciering van een (her)ontwikkeling op een bestaand bedrijventerrein binnen het SGE. Tien 

partijen kwamen tot een aanvraag. Wat gebeurde er onderweg'? De periode dat het fonds actief is en 

het eindresultaat vragen om reflectie: sluit het ROW voldoende aan bij de behoeften van de markt? Er 

is ruimte voor verbetering, concludeert Jan Boersma wethouder in Son en Breugel en binnen het SGE 

kartrekker van het ROW. Op 23 april 2020 spraken verschillende betrokkenen en deskundigen uit het veld 

in een digitale expertmeeting met elkaar over de ervaringen, kansen en struikelblokken van het fonds. Het 

do&l: het fonds meer laten aansluiten op de behoeften en inzetten op de marktvraag.

WAAR BEN JE VAN?
Het woord focus viel deze middag vaak. Uit 

feedback over het ROW bleek dat ondernemers 

de doelstellingen als hybride ervaren: "Aan de 

ene kant wil je iets op bestaande, klassieke' 

bedrijventerreinen. Aan de andere kant Zijn 

de criteria gericht op de broedplaatswereld 

Dat wordt ervaren als een mismatch.' Ook de 

veelheid van criteria waaraan voldaan moet 

worden, geeft ruts. "Het is ondernemers niet 

duidelijk genoeg voor wie het fonds er precies 

wil en kan zijn." Daarbij geven ze aan dat een 

teveel aan verplichtingen een obstakel vormt: 

"Het zou daarom sterker zijn om een keuze te 

maken voor één of twee criteria "

Tijdens deze expertmeeting gaven ontfet meerde volgende

LOCATIE GEDREVEN VERSUS 
CONCEPTGEDREVEN
Rik Visser (Microlab) is in gesprek geweest met 

het fonds over twee locaties: "De ontwikkeling 

ging weliswaar op de beoûgde locaties niet 

door maar we zijn nu bezig met een andere 

plek binnen de SGE-regio. De beperking van de 

bestaande bedrijventerreinen is voor ons een 

hindernis. Voor ons zit ervaak geen meerwaarde 

in een relatief kleine ontwikkeling op een zwaar 

verouderd bedrijventerrein. Terwijlwe erwėl 

van overtuigd zijn dat we met vernieuwende 

concepten meerwaarde voor de regio kunnen 

leveren, ook binnen criteria waar het ROW op 

inzet." Een vertegenwoordiger van HTCE deelt 

die inschatting : "Een interessante doelgroep 

zijn jonge bedrijven die bijvoorbeeld dure labs of 

cleanrooms zouden willen delen. Daarvoor is het 

moeilijk om veeL geld op te halen."

deskundigen hun visie op het ROW: Jean Paul van Oijen 

IHTCEÌ, Piet van de Wielen (Brainport ūewLtmmeiid.

Rík Visser /Microlab), Aloys Putmans IPutmans Advies; 

ondersteuning oiìdefitemefsvererìtg/ní/enj, Manuela de Heer 

IParkmanager; ondersteuning ůfiftervrŕfileräv?rţviJ(JJŕ1{ŗ#Ji/, 

Leo Dubbeldam IAdviseur, -rhnp/e: evaluatie ROW), Johan 

Gielen ŕRsrvíĩTítajMrrfir ROW), Jan Boersma Iwethouder 

gemeente Son en Breugel, kartrekker ROW), Moamer 

Klempic ÍProvincie NB; ambtelijke ondersteuning ROW),

Tom Verbruggen Igemeente Helmond; ambtelijke 

ondersteuning SGE). Het çroīprsk werd begeleid door 

Joska Zandweg IZink ã Zand, danVoorz/ítcr) en Inge Ketting, 

ambtelijke ondersteuning SGE.

* *
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TUSSEN TAFELLAKEN EN 
SERVET
Vernieuwende bedrijven kunnen niet uit de 

voeten op verouderde terreinen. Die zijn te ver 

verwijderd van moderne standaarden zoals 

goede bereikbaarheid pertrein en het bieden 

van faciliteiten aan werknemers. Het ROW kan 

dat niet oplossen- om een heel bedrijventerrein 

te moderniseren is meergeld nodig. Een 

ondersteuner van ondernemersverenigingen- 

"Er moet onteigend worden, de hele 

infrastructuur vernieuwd. Dat past niet bij de 

snelheid waarmee een individueel, innovatief 

bedrijf wil ontwikkelen.” Johan Gielen 

(fondsmanager ROW): Er klopten bij het fonds 

ook |uist verschillende bedrijven aan voor 

kleinere ontwikkelingen. Dat paste weer niet in 

de doelstelling om minimaal O 1 miljoen in te 

brengen in een project van minimaal 

O 2 miljoen.”

WAT IS OOK ALWEER HET 
REGIONAAL ONTWIKKELFONDS

Het ROW is een revolverend investeringsfonds van 

O 8 miljoen Het SGE (de negen gemeenten) en de 

BOM brachten iederC4 miljoen in. Het fonds ging 

van start in api 4 2018. De oprichting vloeide voort 

uit de beslissing om binnen SGEw&rband keuzes 

te maken voor kansrijke werktecaties en andere 

ontwikkelingen te stoppen of pauzeren. Het ROW 

was in deze context ook een politieke oplossing- 

het bood een mogelijkheid tot een positieve impuls 

in een situabe waarin verschillende gemeenten 

Verhezen hadden genomen.

Het ROW kan een lening of garantstelling 

verstrekken aan ondernemers bij grote (her) 

ontwikkelingsprojecten (vanaf 02 miljoen) op 

bestaande werklocaties. Criteria daarvoor zijn 

onder meer: vergroten kwaliteit bedrijventerrein, 

stimuleren werkgelegenheid en innovatie, 

versterking van ketens van toeleveranciers en 

van clusters en campussen. Het doel is bij te 

dragen aan een kwaliteitsimpuls van bestaande 

bedrijventerreinen. Dit moet bijdragen aan 

versterking van het economisch ecosysteem van 

de regio en het ondersteunen van bedrijven bij 

het versneld realiseren van groe' De ambitieuze, 

bovengemeenfetijke aanpak is uniek in NederLand.

DEVELOP TO INVEST
Rik Visser (Microlab) maakte gebruik van de mogelijkheid voor 

develop to invest. Hij financierde daarmee onderzoek naar 

het delen van dure faciliteiten door start ups en scale ups. Hij 

zegt: "Wij hebben veel gehad aan die vouchers. Het zijn dure 

onderzoeken als je een ontwikkeling van enige omvang wilt 

doen Superschattig natuurlijk als je zeven bedrijfjes in een pand 

zet maar voor ons heeft het pas echt zin bij een ontwikkeling 

vanaf tien-, twaalfduizend m; Als dat ons lukt, stimuleert dat de 

innovatieve economie enorm. Maar dat krijgen we tegen normale 

kapitaalkosten niet zomaar voor elkaar.'



DIALOOG
Het publiekrechtelijk karakter van het fonds schrijft procesregel en tijdslimieten voor. Dat .schuurt 

met het zoekende karakter van innovatieve ontwikkelingen. Oplossingen en allianties worden niet op 

stel en sprong gevonden In de interactie tussen fondsmanager Johan Gielen en mogehike aanvragers 

belemmeren de regels het samen (onder)zoeken'. "Vroegtijdig en simultaan met andere partijen betrokken 

Zijn, is essentieel," zegt de opsteller van de evaluatie van het ROW. Dat vraagt om ruimte voor dialoog 

om uiteindelijk gezamenlijk tot een kansrijke aanvraag te kunnen komen Een vertegenwoordiger van 

Brainport Development: Een haalbaarheidssubsidie is daarvoor ook een mooi middel. Dan kom je 

erachter: "Is dit een propositie waar we met z'n allen voor willen gaan?'

á

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES:
» Het ROW sluit aan bij een behoefte in de markt.

» Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Kunnen bestaande bedrijventerreinen 

aantrekkelijk worden voor diverse doelgroepen?

» Maak een keuze: waar ben je van, wat wil je wel en wat niet. Kies de doelgroep en doelstellingen 

scherper. Aanscherpen en focus aanbrengen.

» Het ROW zou vroeg in het traject een klankbordfunctie moeten hebben.

» Het voortraject (DTI/haaIbaarheidsstudie) is volgens deelnemers cruciaal 

» Flexibeler en sneller kunnen schakelen kan voordelen opleveren.

PORTEFEU1LLEHOU “DIT WAS EEN NUTTIGE 
MIDDAG! WE HEBBEN VEEL INZICHTEN GEKREGEN WAARMEE 
WE BINNEN DE BESTAANDE KADERS DE ZEILEN WAT STRAKKER 
KUNNEN AANTREKKEN. DAARDOOR KUNNEN WE SCHERPER AAN 
DE WIND GAAN VAREN."

■Hl
www.stedelijkgebiedeindhoven.nl

Samenweridr»
Meer informatie over de samenwerking van 

de negen gemeenten in het stedelijk gebied? 

Check

in het
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Managementsamenvatting

Het ROW is in april 2018 van start gegaan met als ambitie het gebiedsgericht stimuleren van (werk) 

locaties en innovatie. In dit samenwerkingsverband van de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven 

(SGE) en de BOM ligt de focus op (her)ontwikkelingsprojecten op bestaande werklocaties. Belangrijke 

overweging daarbij was dat het aanbod op bestaande terreinen lang niet altijd aansluit op de behoeften 

van bedrijven, wat een belemmering is voor de regionaal-economische ontwikkeling. Door ieder van de 

partners is C 4 mln ingebracht voor de uitvoering van de subsidieverordening. Dus men ging van start met 

een fonds ter grootte van C 8 mln voor een investeringsperiode van 4 jaar. Dit instrument paste goed bij 

de ambitieuze, bovengemeentelijke aanpak van bedrijvenlocaties waarvoor in het SGE is gekozen. Een 

aanpak waarmee de regio zich onderscheidt. Het ROW sloot eveneens goed aan bij de strategische 

opdracht van de BOM, gericht op de versterking van het economisch ecosysteem van Brabant en het 

ondersteunen van bedrijven bij het versneld realiseren van groei.

Voorliggende evaluatie onderstreept de urgentie van het kernthema. Er wordt verwezen naar recente 

analyses van de vraag- en aanbodverhoudingen in het SGE, die wijzen op een tekort aan kleine en 

middelgrote stedelijke werkmilieus en een overschot aan functionele werkmilieus. Als gevolg van de 

relatief forse kwalitatieve mismatch zullen knelpunten ontstaan in de huisvesting van zowel het reguliere 

MKB als de innovatieve starters en doorstarters. Bovendien heeft de regio een stevige herprogram- 

meringsopgave om de bestaande bedrijventerreinen 'next economyproof' te maken. En daar komt nog 

bij dat met het BIC in feite een contra-beweging is gemaakt, waardoor de druk op de revitalisering en 

herprogrammering van bestaande bedrijvenlocaties verder is vergroot. Dat is ook één van de directe 

aanleidingen geweest voor de instelling van het ROW.

Met het ROW wordt ingespeeld op een zeer urgent en vitaal thema voor de regio. De doelstellingen zijn 

direct gerelateerd aan het versterken van de concurrentiepositie en het ondernemingsklimaat in de 

Brainportregio, het gaat dus om een kernthema van het te voeren regionaal economisch beleid. Daarover 

zijn overigens geen verschillen van mening in de regio. Hetgeen ook moge blijken uit het feit dat in het 

SGE bewust is gekozen voor een regionale aanpak van het werklocatiebeleid, met het instellen van één 

loket, teneinde suboptimale concurrentie tussen gemeenten te voorkomen.

Probleem is echter dat inmiddels kan worden vastgesteld dat het ROW vanuit haar doelstellingen niet of 

onvoldoende effectief kan inspelen op de dynamiek in de markt. Vooraf waren er hoge verwachtingen 

over de vraag naar het fonds, maar die vraag bleef, zeker in het begin, nagenoeg uit. Dit ondanks de 

toenemende marktbehoefte in een dynamische economie na de recessieperiode.

Op het moment van deze evaluatie - anderhalf jaar na de start- moet worden geconcludeerd dat de 

resultaten tegenvallen. Er zijn tot dusverre 10 aanvragen in behandeling genomen, waarvan er inmiddels 

2 zijn geresulteerd in een beschikking, maar nog geen enkele aanvraag is afgerond in de vorm van een 

financieringsovereenkomst. Ongeveer IbVo van de aanvragen voldeed niet aan de voorwaarden en moest 

worden afgewezen. Om een extra impuls toe te dienen, is lopende het ROW-traject door de BOM via een 

aanvullende subsidieregeling procesgeld ter beschikking gesteld voor 'develop to invest', ofwel de 

ondersteuning bij uitwerking van de business case van de ondernemer. Deze extra procesinzet heeft er 

weliswaar toe bijgedragen dat partijen tijdiger tot een aanvraag zijn gekomen, maar anderzijds heeft deze 

extra inzet slechts in beperkte mate bijgedragen aan kwalitatief betere aanvragen.
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Geconcludeerd kan worden dat de problematiek vooral van juridisch-technische aard is. De regeling 

bevat een stapeling van doelstellingen en voorwaarden en de procedure is tijdrovend en ingewikkeld 

voor aanvragers. Dit hangt samen met het publiekrechtelijke karakter van de regeling, die nauwelijks 

ruimte laat voor afwijking van criteria. Vanwege het grote aantal voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan, moest vrijwel bij alle aanvragen uitstel worden verleend, de termijn van drie maanden bleek in 

alle gevallen te kort. Hier speelde ook mee dat rekening gehouden moest worden gehouden met de 

voorwaarden die derden financiers stelden. Vraag die door enkele ROW-bestuurders is gesteld is 

"waarom hebben we het met elkaar zo ingewikkeld gemaakt?".

Op grond van de resultaten in de eerste fase kan nu reeds met zekerheid worden gesteld dat de 

belangrijkste ambitie van de partners, om met het ROW vroegtijdig te kunnen sturen op ecosysteem- 

ontwikkeling, met deze regeling en de daaraan verbonden voorwaarden niet zal kunnen worden 

gerealiseerd. De focus heeft vooral gelegen op het investeren in 'stenen' en niet op het steunen van 

bedrijfsontwikkeling en doorgroei. Daarom bleek de regeling voor veel kansrijke partijen niet interessant 

te zijn. Voor een aantal partijen wel, maar dat betekende in de praktijk dat het ROW achter in het traject 

kwam te zitten, als de bedrijfsplannen al rond waren en alleen nog de financieringsvraag aan de orde was.

De externe communicatie over het ROW is vooral via de gemeenten (EZ-bedrijfscontactfunctionarissen) 

en via de bedrijfsnetwerken verlopen. Er zijn verder geen actieve mailings e.d. geweest mede omdat de 

doelgroep moeilijk te identificeren is en bovendien wilde het bestuur voorkomen dat het budget in een 

klap zou worden uitgegeven. Achteraf bezien was dat niet aan de orde en waren met een uitgebreider 

communicatietraject mogelijk meer aanvragers bereikt. Het aanvraagproces is voor partijen voldoende 

inzichtelijk uitgewerkt in de regeling en weergegeven op de website. En voorts is gewerkt met een zeer 

beperkte organisatie (lean 81 mean), passend bij een regeling die vooral reactief werkt. Bestuur en 

fondsmanager vormden de spil van de organisatie, samen met de IC (investeringscommissie). 

Ondersteuning is geleverd vanuit de partners. Het algemene beeld is dat er binnen de mogelijkheden 

door iedereen zo pro-actief mogelijk is gewerkt. Een aandachtspunt is wel dat de fondsmanager aangeeft 

dat hij zich beperkt heeft gevoeld vanwege het publiekrechtelijk karakter van de regeling, waardoor 

vroegtijdig interactie met aanvragers beperkt moest blijven.

Deze evaluatie bevestigt nadrukkelijk de legitimiteit van het voornemen van het bestuur om de huidige 

ROW-regeling vroegtijdiger dan voorzien te beëindigen, de thans lopende trajecten af te werken en de 

boeken te sluiten. Ook met aanbrengen van aanpassingen in huidige regeling - binnen het vigerende 

kader van de subsidieverordening - zal het ROW niet conform de ambities gaan werken. Dat vraagt om 

een fundamenteel ander soort regeling.

Vanwege de urgentie van dit thema, die door niemand wordt weersproken, worden bestuur en AVA 

geadviseerd te kiezen voor continuïteit en dus niet voor het terugsluizen van het resterende budget.

Maar dat vraagt wel om een fundamenteel andere regeling, een ROW 2.0. Uit de interviews met de 

vertegenwoordigers van de diverse geledingen binnen het ROW kan worden afgeleid dat er meer dan 

voldoende draagvlak is voor een vorm van continuering en dus niet voor terugsluizing van de gelden, 

hoewel dat bij de aandeelhouders - gemeenten versus BOM - verschillend zal kunnen liggen.
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Op grond van bovenstaande conclusies worden aan deze evaluatie de volgende aanbevelingen verbonden 

voor de aandeelhouders van het ROW:

1) Kies, gelet op de urgentie van dit kernthema, voor continuïteit en vraag het bestuur om op korte 

termijn met een voorstel te komen voor een fundamenteel andere regeling (ROW 2.0), waarmee 

effectiever kan worden ingespeeld op de dynamiek in de mark. Onderzoek of dit instrument 

vanwege het bredere perspectief en omwille van de continuïteit zou kunnen worden aangehaakt 

bij de Nationale Brainportagenda.

2) Probeer een scherper beeld te krijgen van de feitelijke marktbehoefte. Stel daarbij de kritische 

vraag of een investeringsfonds wel nodig is in een tijd met veel en goedkoop geld. En onderzoek 

wat de bepalende factoren zijn voor een regeling die de kwaliteit van het ecosysteem wil 

bevorderen (een regeling die redeneert vanuit bedrijven in plaats van stenen).

3) Doe nader onderzoek naar wat toegevoegde waarde is geweest van een publiekrechtelijke 

regeling en heb het bestuurlijke lef om zo nodig te kiezen voor een privaatrechtelijke constructie 

(NV-vorm).

4) Benut deze 'time ouť om extra aandacht te besteden aan criteria gericht op het toekomstproof 

maken van werklocaties vanwege de snel veranderende opgaven aan werklocaties in verband 

met ontwikkelingen rond energietransitie, circulaire economie en criminaliteit. Zorg voor 

politieke agendering en betrek hierbij tevens de provincie omdat dit thema ook in andere 

Brabantse regio's speelt. Hierbij wordt verwezen naar een recent advies van BrabantAdvies.1

1 'Brabantse werklocaties toekomstproof!, 'BrabantAdvies, september 2019)
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1. Beeld op hoofdlijnen

1.1 Doelstelling ROW

Het ROW is een samenwerking tussen de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en 

de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Het fonds zet in op het gebiedsgericht stimuleren van 

(werk)locaties en innovatie. Belangrijke overweging daarbij is dat het aanbod op bestaande terreinen lang 

niet altijd aansluit op de behoeften van bedrijven. De negen gemeenten en de BOM vinden het van 

belang om nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen waar nodig te faciliteren. 

Dat leidt tot werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie en het geeft een kwaliteitsimpuls 

aan bestaande terreinen. De operationele start was in april 2018.

Het fonds ondersteunt vastgoedprojecten op bestaande bedrijventerreinen, die zonder een (financiële) 

impuls niet gerealiseerd kunnen worden. Voorwaarde is dat project bijdraagt aan de herontwikkeling van 

een locatie. Daarnaast werden projecten getoetst op een aantal economische criteria: werkgelegenheid, 

innovatie, versterking van ketens van toeleveranciers en versterking van bestaande en nieuwe clusters en 

campussen. Het versterken van de cyclische economie vormde geen eigenstandig criterium, maar is wel 

meegewogen bij de beoordeling van de investeringsvoorstellen.

Onderliggende ambitie van de aandeelhouders was om met het ROW te sturen op ecosysteem- 

ontwikkeling. Dat verklaart de 'stapeling' van doelstellingen zoals in het voorgaande aangegeven. Door 

verschillende bestuurders uit ROW-kring wordt er echter op gewezen dat dit de achilleshiel is geweest 

van het ROW, omdat er ongewild een zeer complexe regeling is ontstaan.

1.2 Aard en omvang van de regeling

De financiering vanuit het ROW loopt via het vastgoed (art. 4 Subsidieverordening), maar heeft feitelijk 

als doel de ondernemingsactiviteiten te financieren. Het businessplan ging aanvankelijk uit van de 

mogelijkheid om te participeren in ondernemingen of om leningen en/of subsidies beschikbaar het 

stellen. Dit als aanvulling op bestaande bedrijfsfacilitering zoals die reeds door de gemeenten en de BOM 

op dit vlak verricht werden. Echter, rekening houdend met het feit dat de middelen afkomstig waren van 

overheidsorganisaties, is er uiteindelijk voor gekozen om de regeling vorm te geven als een 

publiekrechtelijke subsidieregeling (lening tegen zachte voorwaarden) op basis waarvan partijen 

gefinancierd worden. Ondernemend participeren is als gevolg daarvan niet mogelijk geweest, evenmin 

het actief bemoeien, als toetsend orgaan, met de totstandkoming van businesscases en interveniëren in 

het ecosysteem. Zoals moge blijken uit de beantwoording van de evaluatievragen (zie par. 2) is dit één 

van de redenen waarom de regeling tot nu toe minder effectief is geweest dan verwacht.

Het fonds omvatte in totaal C 8 mln aan investeringskapitaal. Door de BOM en de gezamenlijke 

gemeenten is ieder C 4 mln ingebracht. Tussen april 2018 en november 2019 is 5 keer een tranche 

geopend. De minimale opvang van in te dienen projecten diende C 2.000.000 te zijn; het ROW draagt 

maximaal 50oZo bij van de totale projectkosten tot een maximum van C 2.500.000.
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Het algemene beeld van de regeling is niet positief: er is een regeling ontstaan die ingewikkeld en 

complex is, ook vanwege de staatssteunrechtelijke eisen, die te veel tijd kost en die te weinig 

mogelijkheid biedt om de allereerste fase van bedrijfshuisvesting te sturen. Door één van de betrokken 

bestuurders werd gesproken van 'een voertuig met vierkante wielen'.

1.3 Resultaten

Er zijn vanaf april 2018 tien investeringsaanvragen ontvangen en in behandeling genomen. De vertaling 

van de businesscase naar de organisatie ROW en de bijbehorende opdracht heeft geresulteerd in het 

volgende overzicht:

Uitgangspunten bij start: Opdracht Resultaat:
Aantal te helpen partijen 
(Businessplan)

3 tot 5 projecten 
financieren

» 8 aanvragen ontvangen
» 2 aanvragen teruggetrokken
» 2 projecten positief beschikt
» 0 projecten gefinancierd
» 0 trajecten compleet afgerond
» In totaal voor circa C 11, 75 mln. aan leningen opgehaald 
» Pijplijn van "potentiële" projecten gecreëerd

Periode waarop de middelen 
ingezet worden (Businessplan)

Middelen binnen 4 jaar 
uitzetten

» 6 tranches opengesteld (C7,5 mln. beschikbaar gesteld)
» 3 tranches gesloten/ beoordeeld/ beschikt
» 27'XS van de middelen gereserveerd t.b.v. 2 partijen
» 2 partijen uitstel verleent om te komen tot een

financieringsovereenkomst
Ondersteuning bieden in Develop 
to Invest
(Samenwerkingsovereenkomst)

Iedere aandeelhouder 
stelt hiervoor 500 uur/ 
jaar aan capaciteit 
beschikbaar

» Inzet in uren is niet beschikbaar gesteld 
» Vanaf de ľte tranche heeft de BOM een subsidieregeling 

beschikbaar gesteld voor inhuur van ondersteuning 
» 5 partijen aanvraag ingediend
» 4 partijen gebruik van gemaakt (circa C 30.000)

Organisatie Zo beperkt en efficiënt 
mogelijk qua inzet.

» Aandeelhouders faciliteren:
- leder haar eigen bestuurder
- Gemeenten leveren ondersteuning in communicatie, 

faciliteren website en develop to invest capaciteit2
- BOM levert administratieve ondersteuning en 

develop to invest capaciteit
» Bestuur overlegt daar waar nodig 
» IC kent 4 leden en
» Fondsmanager ingehuurd voor circa 800 uur per jaar

Pro-actief aan de slag Inzet via combinatie
van kennis en kunde 
om samen met partijen 
tot een businessplan te 
komen en op basis 
daarvan financieren, 
door aan te sluiten in
de initiatieffase

» Reactief reageren op voorstellen die (in concept) worden 
ingediend

» Projecten zitten daarbij in de haalbaarheids-/ 
realisatiefase

» In plaats van bouwen aan een project alleen maar toetsen 
op "harde" voorwaarden

Het Businessplan (2017) heeft als doel gesteld om binnen een periode van 4 jaar in totaal 5 projecten te 

financieren. Tot en met de 3e tranche zou het ROW dan C 7 mln beschikt kunnen hebben voor maximaal 

6 projecten. Feitelijke situatie per november 2019 is dat er beschikkingen zijn genomen voor een bedrag 

van in totaal C 2.500.000 voor twee projecten in Eindhoven en Helmond.

2 Deze is onderverdeeld in een aantal uren welke rechtstreeks aan partijen geleverd kunnen worden zonder inmenging van het ROW en uren 

welke direct ingezet worden ten behoeve van het ROW ter ondersteuning van de fondsmanager
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1.4 Behoefte in de markt

Het ROW is begin 2018 van start gegaan, nadat de recessieperiode al even achter de rug was en de 

economie weer in volle dynamiek marcheerde. De leegstand nam af, ondernemers begonnen weer te 

investeren en hadden behoefte aan kapitaal.

Bovendien werd door recente analyses3 onderstreept dat er in het SGE een tekort is aan aanbod van 

stedelijk kleine tot middelgrote werkmilieus en een overschot aan functionele werkmilieus. Voor het MKB 

-zowel de toeleveranciers in de stuwende sectoren als de meer reguliere MKB-vraag en met name 

starters en doorstarters - werden lokaal en sub-regionaal knelpunten voorzien.

Dit alles overziend was het logisch dat tevoren werd verwacht dat er veel vraag zou komen naar 

financiering door het ROW. Ook rekening houdend met het feit dat de regio met de BIC-campus in feite 

een 'contra-beweging' had gemaakt waardoor de druk op de revitalisering en herprogrammering van 

bestaande bedrijventerreinen verder werd vergroot. Om die reden heeft het bestuur van begin af aan 

bewust een terughoudend uitgiftebeleid gevoerd, men wilde voorkomen dat het geld in één klap zou zijn 

uitgegeven en daarom is gekozen voor het werken met tranches. In tegenstelling tot de hoge 

verwachtingen bleef de vraag echter nagenoeg uit. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de regeling 

onvoldoende marktconform geweest. Er is overigens geen echt scherp beeld van de feitelijke 

marktbehoefte, nader onderzoek daarnaar is geboden alvorens nieuwe stappen worden gezet met het 

ROW of een nieuwe regeling.

Een verklaring is wellicht dat bij vastgoedondernemers vooral de basale vraag naar zekerstelling van de 

huurinkomsten speelde. En bij ondernemers bleek er vooral behoefte te zijn aan huisvesting in 

combinatie met bredere bedrijfsfacilitering, zeker in de eerste fase. Feit is dat er zowel regionaal als 

landelijk voldoende middelen beschikbaar zijn in de markt om starters en partijen die passen in de 

doelstelling van het ROW te voorzien van kapitaal. Financiering loopt in dergelijke regelingen vaak via de 

gebruiker van het vastgoed, waarbij deze in staat wordt gesteld om in ieder geval ruimte te kunnen 

huren. Op basis daarvan kan een vastgoedpartij investeren in het pand en de omgeving. Dit is echter een 

omgekeerde werkwijze/aanpak dan die het ROW voorstelt.

1.5 Werking van het fonds

Het ROW is van start gegaan met een conferentie. Daarna zijn BT-verenigingen, makelaars/ adviseurs e.d. 

benaderd. Ook met de medewerkers van de gemeenten zijn gesprekken gevoerd. Middels persberichten 

en gerichte mailing aan een aantal partijen zijn gesprekken gevoerd. Omdat de regeling heel specifiek is, 

is geoordeeld dat het geen zin heeft om uitgebreid te communiceren middels mailingen e.d. Op basis van 

doorverwijzing zijn de meeste partijen met het ROW in aanraking gekomen. Toch is hierover kritiek te 

horen uit door ROW-kring, men vindt dat de regeling te veel onder het maaiveld is gebleven. Met name in 

bedrijvenkringen was de regeling niet echt bekend.

Terugkijkend op de ervaringen tot dusverre is er aanleiding voor veel kritische kanttekeningen van 

technische aard bij de werking van het fonds. Een kanttekening van fundamentele aard is dat de 

subsidieverordening te complex is en daardoor onvoldoende aansluit op de behoefte in de markt. De 

markt pakt kansrijke projecten sneller op en voor het ROW resteren daardoor de minder kansrijke 

projecten.

3 Stec-groep, Prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant, november 2018
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Het ROW richtte zich als gevolg daarvan te veel op het laatste deel van het traject, waarbij voornamelijk 

de financieringsvraag aan de orde is en de plannen al rond zijn. Of zoals een van de bestuurders zie: "er 

worden door deze regeling vooral moneymakers aangetrokken maar geen business developers".

Sturing op de doelstellingen van het ROW kan beter in de risicovolle voorfase van begeleiding. 

Marktpartijen/ initiatiefnemers kunnen deze fase vaak niet financieren omdat deze te risicovol is. Dit 

past echter niet binnen de huidige opdracht of wijze waarop het ROW op dit moment is vormgegeven. 

Voorts maakte het publiekrechtelijk karakter van de regeling het actief "helpen' moeilijk omdat 

rechtsongelijkheid tussen aanvragers moest worden voorkomen. Als gevolg van het feit dat het ROW 

opereert als een subsidieverstrekkende instantie kan zij zich onvoldoende actief inhoudelijk bemoeien 

met een aanvraag. Het ROW reageert daarbij vooral reactief en informeert partijen over mogelijkheden 

zonder hier zelf inhoudelijk een rol in te spelen. Daarmee kon, zoals reeds opgemerkt, slechts in beperkte 

mate gestuurd worden op de kerndoelstelling van het ROW en op het gewenste resultaat.

Goede plannen hebben over het algemeen geen behoefte aan financiering. De mindere plannen hebben 

dat wel, en met die werkelijkheid moest worden gedeald. Door een van de bestuurders werd het ROW 

gekenschetst als 'een voertuig met vierkante wielen'.

Overige aandachtspunten naar aanleiding van de beoordelingstrajecten tot dusverre zijn:

» Het is lastig voor partijen om tot een goede omschrijving te komen waaruit blijkt dat aan de 

voorwaarden voldaan wordt waardoor het ROW tot een goede afweging kan komen;

» Een gesprek om gegevens te verduidelijken/ aan te vullen, na indiening van de aanvraag, is 

(juridisch gezien) complex;

» Een periode van 3 maanden om van financieringsaanbod tot financieringsovereenkomst te 

komen blijkt in de praktijk te kort; hiermee is soepel omgegaan door verlening van uitstel;

» Aanvragers moeten onderhandelen met alle financiers, waarbij de overige financiers in veel 

gevallen nog geen aanbieding hebben neergelegd. Hierdoor kunnen voorwaarden e.d. nog 

wijzigen waarbij ruimte om 'mee te bewegen' voor het ROW heel bepekt was;

» Afwijken van de subsidiebeschikking omdat de businesscase gaandeweg het project wordt

aangepast of het aanpassen van een voorwaarde in de beschikking leidt juridisch gezien tot een 

nieuwe aanvraag waarbij het gehele proces opnieuw doorlopen moet worden;

» Via het vastgoed sturen op economische ontwikkeling en werkgelegenheid is lastig omdat dit in 

veel gevallen een andere "eigenaar" betreft welke vooral stuurt op zijn eigen businesscase en niet 

op die van een ander. Het ROW daagt partijen juist uit om "samen beter te worden". Zonder een 

gemeenschappelijk probleem en regie hierop van een onafhankelijke partij is dat echter niet 

mogelijk.

1.6 Develop to invest (DTI)

Uitgangspunt bij de start van het ROW was een knip tussen financieringsactiviteiten en activiteiten om 

samen met de initiatiefnemer tot een aanvraag te komen. Daarmee is adviseren, verbinden en 

samenwerken losgekoppeld van het traject om te komen tot het beoordelen en toetsen van aanvragen 

om tot financiering over te gaan. Daardoor bleek in de praktijk echter de kans toe te nemen dat er niet 

tijdig tot een goede aanvraag gekomen kon worden.
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Om die reden is lopende het ROW-traject door de BOM via een subsidieregeling extra procesgeld ter 

beschikking gesteld voor 'develop to invest' ofwel de ondersteuning bij uitwerking van de business case 

van de ondernemer. Deze inzet van develop to invest heeft ertoe bijgedragen dat partijen tijdiger tot een 

aanvraag zijn gekomen, maar deze extra inzet heeft desondanks nog slechts in beperkte mate bijgedragen 

aan kwalitatief betere aanvragen.

1.7 Organisatie

De organisatie kende de volgende indeling:

wow

Best Eindhoven

Stichting Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werkiocaties SGE

Helmond Oirschot

Aandeelhouder
Regionaal Ontwikkelfonds 

Werkiocaties B.V,

Aandeelhoude!

Veldhoven I Waalre

Controle 3 Toezicht

Aanvraag —» Beoordeling —* Advies —* Besluit subsidie —Overeenkomst —Beheer

Bron: Presentatie poho augustus 2018

De B.V. ROW kent twee verschillende aandeelhouders bestaande uit de BOM en de Stichting waarin de 

verschillende gemeenten zich verenigd hebben. De organisatie ROW bestaat uit en bestuur en een 

fondsmanager welke allen een beperkte hoeveelheid aan tijd beschikbaar hebben om activiteiten te 

verrichten.

In de oorspronkelijke opzet van het ROW werd uitgegaan van twee stromen op basis waarvan projecten 

opgezet en beoordeeld zouden worden. ROW zou daarbij als "subsidieverstrekker" een deel van de 

activiteiten, het beoordelingstraject en het financieringstraject, uitvoeren.
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Daarmee begint het ROW met een aanvraag welke ter beoordeling bij het ROW wordt neergelegd. Het 

doorlopen traject ziet er als volgt uit:

BeheerAdviesAanvraag Overeen
komst

Besluit
subsidie

Beoordeling

Bron: Presentatie poho augustus 2018

De aanvraag is in eerste aanleg steeds door de fondsmanager beoordeeld, zowel op het vlak van 

bestuursrechtelijke aspecten als inhoudelijk, en vervolgens vertaald naar een voorstel, waarna een advies 

wordt gegeven rondom de aanvraag door de externe adviescommissie (IC). Het was vervolgens aan het 

bestuur om een besluit te nemen op basis van het advies van de IC.

In geval van een positief besluit is dat doorvertaald naar een beschikking, waartegen op basis van de Awb 

de mogelijkheid tot bezwaar open staat. Vervolgens startte de fondsmanager met de onderhandeling met 

aanvrager en de overige financiers om - via het bestuur - te komen tot een financieringsovereenkomst. 

Tot dusverre is nog geen financieringsovereenkomst afgesloten.

De verschillende processtappen zoals doorlopen, kenden voldoende borging voor het bestuur om te 

voorkomen dat er onnodig veel financiële risico's genomen worden. Financiële risico's zijn zodanig 

vastgelegd dat daarmee "risicovol investeren", wat bij aanvang één van de redenen was om tot een fonds 

te komen, tot een minimum beperkt is gebleven. Het aanvraagproces is voor partijen voldoende 

inzichtelijk uitgewerkt in de regeling en weergegeven op de website. Dit is echter door aanvragers als lang 

en complex ervaren

De omvang van de organisatie is zeer beperkt gebleven (lean and mean) en passend voor de werkwijze 

die, als gevolg van de gekozen investeringsvorm) vooral reactief werkt. Naast de 2 bestuurders is voor 2 

dagen per week een fondsmanager ingehuurd die werd ondersteund vanuit de partners, i.c. gemeenten 

en BOM. De werkzaamheden ten behoeve van communicatie en administratie werden verricht door de 

partners en drukten financieel niet op het ROW.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is tijdens de verslagperiode drie keer 

uitgeschreven. Eén van die vergaderingen is geannuleerd. Uit de AVA-kring zijn overigens kritische 

geluiden te horen over de communicatie en informatie. Met name naar aanleiding van het relatief grote 

aantal afwijzingen van aanvragen had men er dichter bij betrokken willen worden. Hier ligt evenwel een 

dilemma, omdat het geen communicatie aan de gemeenteraden betreft en omdat het om vertrouwelijke 

informatie gaat. Het bestuur en de IC hebben uiteraard frequenter vergaderd cq contact met elkaar 

gehad, van hun kant is voortdurend de vinger aan de pols gehouden, er is voldoende scherp geacteerd.
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2. Specifieke evaluatievragen

Voor de evaluatie is vanuit de Stichting ROW (gemeenten) een overzicht met een 25-tal vragen gekomen. 

Onderstaand wordt hier puntsgewijs op ingegaan.

Ten aanzien van de aanvragen en aanvragers

1. Zien aanvragers het Regionaal Ontwikkelfonds als een mogelijke sleutel voor de realisatie 
van hun initiatieven? Waaruit blijkt dit?

2. Zijn aanvragers afgehaakt toen ze realiseerden dat het ROW een revolverende lening 
betreft? Of zijn er andere duidelijke redenen genoemd voor het af haken en wat zijn die 
dan?

3. Hebben de aanvragers moeite met het begrijpen van de voorwaarden waaraan een 
volledige aanvraag moet voldoen? Waaruit blijkt dit?

4. Hebben aanvragers voldoende zicht op mogelijke ondersteuning voor het indienen van 
een goede aanvraag (DTI)? Waaruit blijkt dat?

Adl: Ja, aanvragers blijken in eerste instantie gericht te zijn op het verkrijgen van subsidie (door hen 

gezien als 'goedkoop geld') als sleutel voor het realiseren van hun (fysieke) plannen.

Ad2: Een deel van de aanvragers is afgehaakt toen voor hen duidelijk werd dat het niet om een subsidie, 

maar om een (revolverende) lening gaat. Dit was voor hen kennelijk vooraf onvoldoende duidelijk, 

hoewel in de berichtgeving over de regeling steeds is aangegeven dat het gaat om het verstrekken van 

garanties en/of het verstrekken van een lening tegen gunstige voorwaarden. Mogelijk is de 

onduidelijkheid veroorzaakt doordat in de berichtgeving (bijv. website) zowel wordt gesproken over 

"lening' als over "subsidie" en "subsidie aanvraag".

Ad3: Ja, de meeste aanvragers hebben moeite met het begrijpen van de inhoudelijke voorwaarden. Met 

name gaat het daarbij om het beantwoorden van de economische, niet-ruimtelijke vragen. De vragen 

over de externe economisch effecten (innovaties, ketenontwikkeling, bijdrage aan brainportdoelen e.d.) 

bleken voor hen vaak moeilijk te beantwoorden. Aanvragers melden zich dan ook bij het ROW met een 

huisvestingsvraagstuk en daarbij behorende financieringsvraag. Zij hebben geen behoefte om hun 

businesscase verder op te schalen om op doelen van het ROW te kunnen inspelen. Dat hangt in veel 

gevallen voor hun ook samen met het feit dat ze al aan het einde van hun planvormingsfase zitten en 

over willen gaan tot realisatie. Het verbreden van de businesscase levert vertraging op en is niet wenselijk 

Ad4: Ja, bij de eerste contacten via gemeenten e.a. is steeds gewezen op de ondersteuningsmogelijkheid.

Ten aanzien van de behoefte in de markt

5. Kan het bestuur inzicht geven in de algemene ontwikkelingsbehoefte en ruimtevragen van 
het MKB in de Brainportregio ? Zo ja, wat is dat dan ?

6. Kan het bestuur inzicht geven in de beschikbare capaciteit voor het beantwoorden van de 
ontwikkelingsbehoefte en ruimtevragen van het MKB in de Brainportregio?

7. Ziet het bestuur een ontwikkeling in de markt waarvoor het Regionaal Ontwikkelfonds zou 
kunnen worden aangewend?
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Ad 5 en 6: De uitbreidingsvraag tot 2030 wordt in het SGE geprognosticeerd tussen 92-2226 ha. Een groot 

deel van de verwachte uitbreidingsvraag komt vanuit de industrie (HTSM) en de logistiek. Een belangrijk 

deel daarvan komt voort uit de groei van bestaande bedrijven die willen uitbreiden en/of willen 

vernieuwen.

Als alle meters aan nog nieuw uitgeefbare lege kavels worden opgeteld, plus de hectares die al in harde 

bestemmingsplannen vastliggen, dan beschikt het SGE tot 2030 over 178 ha aan harde plancapaciteit. In 

kwantitatief opzicht lijkt er dus geen probleem te zijn, omdat vraag en aanbod aan bedrijventerrein tot 

2030 redelijk met elkaar in evenwicht te zijn. De werkelijkheid is echter aanzienlijk problematischer want 

de problemen spitsen zich vooral toe op de kwalitatieve discrepanties (zie verder ad 7).

Het ROW heeft overigens in de procedure rondom het BIC ook een rol gespeeld doordat de gemeente 

aangaf middels het fonds te willen voorkomen dat leegstand en kwaliteitsverlies op bestaande terreinen 

zou plaatsvinden. Daarmee kan een fonds als het ROW ook een rol spelen in de ladderdiscussie als het 

gaat om zorgvuldig ruimtegebruik. Op zich zou het dan ook te rechtvaardigen zijn om te zeggen dat op 

het moment dat men met een fonds doorgaat middels afroming van opbrengsten uit uitleglocaties 

middelen creëert voor een ROW-fonds.

Ad 7: Echter, zoals dat voor de gehele regio Zuidoost-Brabant geldt, is er wel een serieus kwalitatief 

probleem (mismatch). Zowel voor de toeleveranciers in de stuwende sectoren, als de meer reguliere 

MKB-vraag zullen lokaal en subregionaal knelpunten ontstaan, deels nu al aan de orde. Er is een tekort 

aan aanbod van stedelijk kleine tot middelgrote werkmilieus en een overschot aan functionele 

werkmilieus. Bovendien wordt verwacht dat het merendeel van de vraag vanuit de industrie en logistiek 

niet op functionele werklocaties is te faciliteren, maar juist op thematische of stedelijke terreinen.

Het voorgaande onderstreept de urgentie van de herprogrammeringsopgave voor de regio. Temeer als 

we - naast de kwalitatieve mismatch - ook rekening houden met de nieuwe eisen om de regionale 

werklocaties 'next economy proof te maken (circulair, robotisering, smart industry, energie- en 

klimaatopgaven). En in het algemeen kan worden gesteld dat de Brainport-regio groot belang heeft bij 

een leef- en werkomgeving van hoge kwaliteit. De regio heeft hier nog een stevige opgave om 

concurrerend te blijven en in dat verband is een instrument als het ROW van betekenis.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor bereikbaarheid en het vinden van mensen. Personeel wil steeds meer in 

een hoog stedelijke omgeving werken welke goed/ snel bereikbaar is en waar ook 

"recreatiemogelijkheden" zijn. Dit vraagt ook om het meer mengen van functies.

Ten aanzien van het Regionaal Ontwikkelfonds

8. Hoe zijn de aanvragers in contact gekomen met het Regionaal Ontwikkelfonds?
9. Was de wijze van financiering door middel van het Regionaal Ontwikkelfonds bekend bij 

de aanvragers? Waaruit blijkt dat?
10. Heeft het bestuur de idee dat het Regionaal Ontwikkelfonds voldoende onder de aandacht 

van ondernemers is gebracht door de gemeenten? Waaruit blijkt dat?
11. Ziet het bestuur het Regionaal Ontwikkelfonds als een succesvol thema binnen het 

Stedelijk Gebied Eindhoven voor versterking van het economisch profiel van de regio?

Ad 8: Aanvragers zijn in contact gekomen met het ROW via gemeenten (m.n. bedrijfscontact- 

functionarissen), via de BOM en/of vanuit (private) financieringsinstellingen. De website van het ROW 

heeft daarentegen weinig leads opgeleverd. Ook nieuwsberichten in media leveren vaak leads op.

Ad 9: Neen, de wijze van financiering was bij het merendeel van de aanvragers (90oZo) onvoldoende 

bekend. Men verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat het om een subsidie ging (goedkoop 

geld).
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Ad 10: Ja, het bestuur is van mening dat dit op adequate wijze is gebeurd. Het is actief opgepakt, zowel 

door gemeenten (wethouders, bedrijfscontactfunctionarissen) als door de BOM. Daarbij is aangesloten bij 

contactmomenten direct met de doelgroep. De inzet is primair gericht op de partijen die in een vroeg 

stadium horen wat er binnen een onderneming speelt. Dit zijn de makelaars, accountants, financiers en 

de bedrijventerreinverenigingen. Bij deze laatste is aangegeven dat het ROW graag op een infoavond 

voor ondernemers komt uitleggen wat het ROW te bieden heeft.

Er is niet gekozen voor het actief middels media benaderen van partijen omdat daarvoor het aantal te 

financieren partijen te klein is (immers bij 5 goedgekeurde aanvragen zou het budget zijn uitgeput) en 

omdat daarvoor te veel herhaling van de boodschap moet plaatsvinden. Ook had het ROW daarvoor 

niet de benodigde menskracht en middelen.

Toch worden hierbij ook kritische kanttekeningen geplaatst. Door enkele bij het ROW betrokken 

bestuurders is opgemerkt dat het fonds te zeer onder het maaiveld is gebleven. Men had meer 

communicatie gewenst, met name richting bedrijvenkringen waar de bekendheid met het ROW 

betrekkelijk gering is gebleven tot nu toe. Anderzijds is er ook vanuit die kringen niet actief op ingespeeld. 

Ad 11: Het bestuur is van mening dat het een zeer urgent en breed thema is voor de regio. In het belang 

van haar concurrentiepositie heeft de Brainport-regio groot belang bij een leef- en werkomgeving van 

hoge kwaliteit in het Stedelijk Gebied. Het voeren van een actief ruimtelijk-economisch beleid 

(waaronder een regeling als ROW) moet daarom worden gezien als een vitaal onderdeel van het 

regionaal economisch beleid, gericht op het verder versterken van de regionale concurrentiepositie en 

het bevorderen en instandhouden van de werkgelegenheid. Dit in samenhang met inspanningen zoals 

die vanuit de verschillende gemeenten en de BOM worden verricht, waarbij gericht ondersteund kan 

worden met kennis/ kunde, delen van netwerken en financiering.

Ten aanzien van de behandeling van de aanvragen

12. Is het bestuur van mening dat de aanvraagprocedure en de overwegingen voor het 
subsidiebesluit en de financieringsovereenkomst voor alle aanvragers voldoende 
inzichtelijk zijn geweest? Waaruit blijkt dat?

13. Is het bestuur van mening dat de behandeling van de aanvraag voldoende financiële 
borging geeft om de subsidie toe te kennen en de financieringsovereenkomst te kunnen 
sluiten ? Waaruit blijkt dat?

14. Geven de aanvragen voldoende inzichten geven in de initiatieven om tot beslissing 
omtrent de aanvragen te kunnen komen? Waaruit blijkt dat?

Ad 12: Vooraf was dat voor veel aanvragers vaak niet helemaal goed te doorgronden. Maar dat werd wel 

snel duidelijk als men eenmaal aan tafel zat bij de eerste bespreking. De aanvraagprocedure werd als 

lang ervaren en men heeft weinig grip op het resultaat. Het traject van beschikking tot 

financieringsovereenkomst is veel inzichtelijker voor partijen.

Ad 13: Dit geeft een wisselend beeld. In de praktijk blijkt het sterk afhankelijk te zijn van de vraag of een 

aanvrager eerder ervaring heeft opgedaan met subsidieverlening of externe financiering. In dat geval kon 

de aanvraag succesvol worden afgerond. Echter, in het merendeel van de gevallen was er meer tijd om 
tot een goede aanvraag te komen, waardoor er voor de 3de tranche sprake was van het feit dat partijen 

aanvragen gereed hadden. De tijd die vervolgens nodig was om van beschikking tot 

financieringsovereenkomst te komen was kort. De gestelde 3 maanden is tot op heden in geen enkel 

traject niet gehaald.

Evaluatie Regionaal Ontwikkelfonds Werklocatíes 6-11-2019 14



Ad 14: Veel aanvragers bleken onvoldoende bedreven bij het invullen van de aanvraag en het 

onderbouwen van de inhoudelijke vragen/ het schrijven van de businesscase. Er was betrekkelijk veel 

begeleiding nodig, hetgeen maar beperkt kon worden geboden in verband met de formeel juridische 

kaders bij een publiekrechtelijke regeling als het ROW.

Ten aanzien van de rol van de fondsmanager

15. Heeft de fondsmanager volgens het bestuur ook een proactieve rol naar potentiële 
aanvragers en aanvragers vervuld?

16. Heeft de fondsmanager volgens het bestuur voldoende ondersteuning gekregen voor het 
vervullen van zijn rol als Fondsmanager?

17. Kan bestuur aangeven of de Fondsmanager belemmering bij de behandeling van 
aanvragen is tegengekomen die te wijten zijn aan de kaders voor de subsidietoekenning 
of de voor waarden voor de financieringsovereenkomst.

18. Kan het bestuur aangeven dat de Fondsmanager in staat geweest om aanvragers te 
begeleiden tot een goede aanvraag?

Ad 15: De fondsmanager heeft binnen de voor het ROW geldende, publiekrechtelijke kaders moeten 

opereren. Daarbinnen heeft hij zoveel als mogelijk een proactieve rol vervuld naar (potentiële) 

aanvragers. Vanwege het publiekrechtelijke karakter van de regeling had die bemoeienis echter zijn 

beperkingen. Onder andere omdat rechtsongelijkheid tussen aanvragers moest worden voorkomen en 

ook moest het 'dubbele petten' probleem worden voorkomen: de fondsmanager kon niet tegelijk 

adviseur en beoordelaar zijn.

Ad 16: Ja, er is voldoende ondersteuning geweest bij het behandelen van aanvragen. Uiteindelijk is die 

ondersteuning slechts beperkt nodig geweest, omdat er immers tot dusverre maar een beperkt aantal 

aanvragen tot een afgeronde procedure heeft geleid. Door meer/ actief in te zetten/ capaciteit 

beschikbaar te stellen op de fase om tot een aanvraag te komen, hadden mogelijk meer op beter 

onderbouwde aanvragen kunnen komen. Die verantwoordelijkheid ligt ten dele bij het ROW en vooral bij 

de aandeelhouders.

Ad 17: Ja, de belemmering bij de behandeling van aanvragen komt voort uit de inhoudelijke complexheid 

van de regeling en het stapelen van doelen (fysiek en economisch). De fondsmanager had meer 

inhoudelijke ondersteuning willen bieden dan hem formeel was toegestaan in verband met het 

publiekrechtelijke karakter van de regeling. In de praktijk is gebleken dat het goed werkt als de 

verschillende actoren (aanvrager, fondsmanager, bedrijfscontactfunctionaris, MKB-adviseur e.d.) bij 

elkaar gaan zitten om de aanvraag integraal te bezien. Dit leidt tot een betere aanvraag en betere 

uitgangspositie om te komen tot een financieringsovereenkomst.

Ad 18: Ja, ondanks de complexiteit van de regeling is de fondsmanager in staat geweest om aanvragers te 

begeleiden tot een aanvraag dan wel inzichtelijk te maken wat de voordelen van het ROW zijn of deze in 

contact te brengen met andere partijen die mogelijk kunnen helpen.
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Ten aanzien van de inzet van Develop to invest (DTI)

19. Kan het bestuur aangeven dat de inzet van Develop to invest heeft geleid tot goede 
aanvragen die in behandeling zijn genomen?

20. Kan het bestuur aangeven dat de mogelijkheid voor de inzet van Develop to Invest voor 
alle aanvragers bekend was?

21. Is het bestuur van mening dat de inzet van Develop to Invest de maximale inzet van de 
kant van het Regionaal Ontwikkelfonds betrof voor de ondersteuning van aanvragen en 
aanvragers?

Ad 19: De inzet van 'Develop to invest' heeft er in alle gevallen toe geleid dat aanvragers zich extra zijn 

gaan verdiepen in (de impact van) hun business case. Toch heeft dit slechts ten dele geleid tot beter 

onderbouwde aanvragen.

Ad 20: Voor het merendeel van de aanvragers was dit vooraf al bekend, omdat hierover op dezelfde wijze 

is gecommuniceerd over het ROW zelf en alle partijen waar het ROW mee in contact is gekomen hierover 

direct zijn benaderd.

Ad 21: Ja, er was sprake van een optimale inzet samen met de overige ondersteuning en begeleiding via 

de fondsmanager en gemeente en BOM. De inzet had mogelijk nog verder kunnen worden versterkt door 

alle voor de aanvraag relevante actoren bij elkaar te zetten en integraal naar de aanvraag te laten kijken. 

Zie voorts ad 17.

Ten aanzien het verloop van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

22. Heeft het bestuur de indruk dat het instrument van een regionaal ontwikkelfonds aansluit 
bij de huidige behoefte in de markt?

23. Is het bestuur van mening dat ten aanzien van werklocaties een economische opgave voor 
versterking bestaat waar de gemeenten en de provincie een sturende rol in kunnen 
betekenen?

24. Heeft het bestuur onderzocht of het Regionaal Ontwikkelfonds kan worden ingericht om 
op de mogelijke veranderde behoefte in de markt te kunnen inspelen zodat het 
beschikbaar gestelde budget alsnog kan worden aangewend voor de oorspronkelijke 
doelstellingen ?

25. Ziet het bestuur op korte of middellange termijn ontwikkelingen op werklocaties waar het 
Regionaal Ontwikkelfonds een rol bij kan spelen?

Ad 22: Neen. De regeling is te ingewikkeld en brengt de overheid die wil interveniëren in het regionale 

ecosysteem onvoldoende in positie. Het is moeilijk en te complex gebleken om met geld via 'de stenen' te 

sturen op doelen van regionaal-economische ontwikkeling.

Ad 23: Ja, zie kortheidshalve ad 11

Ad 24: Ja, dit is onderzocht door het bestuur. De conclusie is dat het publiekrechtelijke karakter, alsmede 

het stapelen van doelstellingen in de regeling te weinig mogelijkheden bieden om succesvoller dan tot 

dusverre te opereren in de markt.

Ad 25: Ja op korte termijn speelt het probleem van de kwalitatieve mismatch en op (middellange) termijn 

is er de opgave om de werklocaties in het SGE 'next economyproof' te maken. In vergelijking met andere, 

concurrerende regio's ligt hier een relatief forse opgave.
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3. Conclusies en aanbevelingen

Het ROW-doel past uitstekend in de regionale aanpak van bedrijvenlocaties waarvoor in het Stedelijk 

Gebied Eindhoven (SGE) is gekozen, met als uitgangspunt dat suboptimalisaties als gevolg van 

concurrentie tussen gemeenten moeten worden voorkomen. Kerndoelstelling van het ROW is het 

gebiedsgericht stimuleren van (werk)locaties en innovatie. Belangrijke overweging daarbij was dat het 

aanbod op bestaande terreinen lang niet altijd aansluit op de behoeften van bedrijven.

De urgentie van dit thema wordt bevestigd door deze evaluatie. Recente analyses van de vraag- en 

aanbodverhoudingen in het SGE wijzen op een tekort aan kleine en middelgrote stedelijke werkmilieus en 

een overschot aan functionele werkmilieus. Als gevolg van de relatief forse kwalitatieve mismatch zullen 

knelpunten ontstaan in de huisvesting van zowel het reguliere MKB als de innovatieve starters en 

doorstarters. Bovendien heeft de regio een stevige herprogrammeringsopgave om de bestaande 

bedrijventerreinen 'next economyproof' te maken. Daarbij komt dat met het BIC in feite een contra- 

beweging is gemaakt, waardoor de druk op de revitalisering en herprogrammering van bestaande 

bedrijvenlocaties verder is vergroot. Dat is één van de directe aanleidingen geweest voor de instelling van 

het ROW.

Met het ROW is ingespeeld op een zeer urgent thema voor de regio. De doelstellingen zijn direct 

gerelateerd aan het versterken van de concurrentiepositie en het ondernemingsklimaat in de 

Brainportregio. Het gaat derhalve om een vitaal onderdeel van het te voeren regionaal economisch 

beleid. Daarover zijn overigens geen verschillen van mening in de regio, hetgeen ook blijkt uit het feit dat 

in het SGE bewust is gekozen voor een regionale aanpak van het werklocatiebeleid met één loket. In 

vergelijking met andere regio's is dat een redelijk unieke situatie. Daarmee is er in het SGE een sterke 

bestuurlijke basis voor het uitrollen van innovatief beleid op dit gebied. Het ROW heeft bijgedragen aan 

die sterk regionale insteek waarvoor in het SGE is gekozen.

Probleem is echter dat al snel na de start in april 2018 is gebleken dat het ROW onvoldoende effectief is. 

Vooraf waren er hoge verwachtingen over de vraag naar het fonds, maar die vraag bleef zeker in het 

begin nagenoeg uit. Geconcludeerd kan worden dat de problematiek vooral van juridisch-technische aard 

is. De regeling bevat een stapeling van doelstellingen en voorwaarden en de procedure is tijdrovend en 

ingewikkeld voor aanvragers. Dit hangt samen met het publiekrechtelijke karakter van de regeling. 

Vanwege het grote aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan moest vrijwel bij alle aanvragen 

uitstel worden verleend, de termijn van drie maanden bleek in alle gevallen te kort. Vraag die door enkele 

ROW-bestuurders is gesteld, is "waarom we het met elkaar zo ingewikkeld gemaakt?".

De ambitie om met het ROW vroegtijdig te kunnen sturen op ecosysteemontwikkeling kon dus niet 

worden gerealiseerd. De focus is vooral komen te liggen op het investeren in 'stenen' en niet op het 

steunen van bedrijfsontwikkeling en doorgroei. Daarom bleek de regeling voor veel mogelijk interessante 

partijen niet interessant te zijn. Voor een aantal partijen wel, maar dat betekende in de praktijk dat het 

ROW achter in het traject kwam te zitten, als de plannen al rond waren en er voornamelijk de 

financieringsvraag aan de orde was. Of zoals opgemerkt: "er zijn vooral moneymakers aangetrokken en 

geen business developers".
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Voorgaande observaties bevestigen de legitimiteit van het voornemen van het bestuur om de thans 

lopende trajecten af te werken en - vroegtijdiger dan voorzien - te stoppen met de huidige ROW- 

regeling en de boeken te sluiten. Vraag is dan vervolgens wel: hoe nu verder?

Vanwege de urgentie van dit thema, die door niemand wordt weersproken, wordt geadviseerd te kiezen 

voor een follow-up en dus niet voor het terugsluizen van het resterende budget. Maar dat vraagt wel om 

een fundamenteel andere regeling, een soort ROW 2.0. Uit de interviews met de vertegenwoordigers van 

de diverse geledingen binnen het ROW kan worden afgeleid dat er meer dan voldoende draagvlak is voor 

een vorm van continuering en dus niet voor terugsluizing van de gelden. Hoewel dit bij de aandeel

houders - gemeenten versus BOM - wel verschillend zal kunnen liggen.

In dit kader worden de volgende aanbevelingen gedaan op basis van voorliggende evaluatie:

1) Kies, gelet op de urgentie van dit kernthema, voor continuïteit en maak de afspraak dat het 

bestuur op korte termijn met een voorstel te komt voor een ROW 2.0, waarmee effectiever kan 

worden ingespeeld op de dynamiek in de markt. Onderzoek of dit instrument vanwege het 

bredere perspectief en omwille van de continuïteit zou kunnen worden aangehaakt bij de 

Nationale Brainportagenda.

2) Probeer een scherper beeld te krijgen van de feitelijke marktbehoefte. Stel daarbij de kritische 

vraag of een investeringsfonds wel nodig is in een tijd met veel en goedkoop geld. En onderzoek 

wat de bepalende factoren zijn voor een regeling die de kwaliteit van het ecosysteem wil 

bevorderen (een regeling die redeneert vanuit bedrijven in plaats van stenen).

3) Doe nader onderzoek naar wat toegevoegde waarde is geweest van een publiekrechtelijke 

regeling en heb het bestuurlijke lef om zo nodig te kiezen voor een privaatrechtelijke constructie 

(NV-vorm).

1) Benut deze 'time ouť om extra aandacht te besteden aan de criteria gericht op het

toekomstproof maken van werklocaties gelet op de snel veranderende opgaven aan werklocaties 

in verband met ontwikkelingen rond energietransitie, circulaire economie en criminaliteit. 

Verwezen zij naar een recent advies van BrabantAdvies hierover4.

Zorg voor politieke agendering van deze opgave en betrek hierbij tevens de provincie, omdat dit 

thema ook elders in Brabant speelt.

4 'Brabantse werklocaties toekomstproof!', BrabantAdvies, september 2019
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Bijlage 1

Geïnterviewde personen

- Dhr. Jan Boersma

- Dhr. Staf Depla

- Dhr. Johan Gielen

- Dhr. Scief Houben

- Dhr. Peter Noordanus

- Dhr. JanPelle

wethouder Son en Breugel, bestuurlijk trekker

lid Investeringscommissie, ex-wethouder Eindhoven

fondsmanager

lid Investeringscommissie, tevens lid IC BOM 

lid bestuur ROW, ex burgemeester Tilburg 

lid bestuur ROW, algemeen-directeur BOM
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Bijlage 2

Geraadpleegde documenten

- Businessplan Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties, BOM (14 februari 2017)

- Samenwerkingsovereenkomst ROW, SGE en BOM (april 2018)

- Presentatie PoHo augustus 2018

- Voortgangsrapportage 2019 en Begroting 2019/2020 ROW (31 augustus 2019)

- Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) dd. 3 oktober 2019

- MEMO van Bestuur ROW aan AVA inzake Evaluatie ROW d.d. 22 oktober 2019
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Illlllllllllllllllllllllllllllllll

Veldhoven
Datum besluitraad 30 mei 2017 Datum oordeelraad 9 mei 2017
Aqendapunt 15 Datum B en W 11 april 2017
Volqnummer 17bs00025 1 17.047 Proqramma beqrotinq 9 economie
Gewiìziqd voorstel Productnummer
Portefeuillehouder P. Wijman
E-mail steller Marlon.Hulshorst@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 
Eindhoven

Samenvatting

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven werken samen aan een zo 
goed mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in deze gemeenten. Om de regionale 
Brainportambities waar te kunnen maken en werkgelegenheid, innovatie en 
economische toegevoegde waarde te bevorderen is een voorstel uitgewerkt voor de 
herprogrammering van de bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. 
Daarnaast wordt een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties voorgesteld dat 
kansen creëert en vernieuwing stimuleert op bestaande bedrijventerreinen.

Beslispunten

In te stemmen met het totale afsprakenpakket, bestaande uit:
a. programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 2016
b. financieel arrangement programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 

Eindhoven 2016
c. businessplan Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE inclusief financiering
d. allonge behorende bij het Bestuursconvenant 2013

Inleiding

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het gebied functioneert als een economische en maatschappelijke 
eenheid, een Daily Urban System. Dit vraagt om een geïntegreerde bovenlokale 
aanpak.
In het bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven zijn afspraken vastgelegd op het 
gebied van Wonen, Werken en Voorzieningen die de basis vormen voor de 
gezamenlijke opgave van de stedelijke regio. Op het gebied van bedrijventerreinen 
omvat dit de volgende elementen:
* Programmering: het aanbod aan bedrijventerreinen moet afgestemd zijn op de 

vraag (kwalitatief en kwantitatief);
« 1-loket: ondernemers moeten op de beste wijze worden gefaciliteerd bij de 

zoektocht naar de meest passende vestigingslocatie;
» Gemeenschappelijke grondprijssystematiek: er wordt samenhang gerealiseerd in 

het aanbod van gelijkwaardige terreinen.

In de afgelopen periode is met marktpartijen samengewerkt aan regionale plannen om 
de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen aanbod en vraag van bedrijven
terreinen op te lossen. Dit heeft geleid tot afspraken die deze mismatch oplossen en 
bovendien voldoende flexibiliteit geven om adequaat op ontwikkelingen te kunnen 
reageren.



Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven 
maakt bekend, dat de raad in haar vergadering van 16 maart 2021 heeft 
besloten:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

Gelet op het bepaalde in artikel 149 en 156 Gemeentewet en het bepaalde in 
titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

I. de bevoegdheid tot subsidiëren waarbij als normenkader voor de 
gedelegeerde taak geldt de hieronder vast te stellen 
Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties, aan het bestuur van Stichting Ontwikkelfonds 
Werklocaties SGE te delegeren;

II. vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021)

Artikel 1 Begripsomschrijving

a. Adviescommissie: de commissie die de Stichting adviseert over 
Investeringsvoorstellen;

b. Boekwaarde: De reeds gemaakte kosten tot het moment van indiening 
van de subsidieaanvraag, welke door aanvrager worden toegerekend 
aan het uit te voeren project.

c. Businesscase: Een omschrijving van het project met een onderbouwde 
analyse in economische en financiële zin, conform het vastgestelde 
aanvraagformulier.

d. De-minimissteun: Steun die voldoet aan de voorwaarden voor 
vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 
1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 
24 december 2013, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te 
stellen wijzigingen.

e. Garantieduur: Garanties worden verstrekt voor een periode van 
maximaal 6 jaar.



f. Garantstelling-. Een zekerheidsstelling/borg die wordt verstrekt ten 
gunste van een derde op het moment dat een risico/ prestatie zich 
voordoet. Ter vergoeding ontvangt het ROW een premie.

g. Gemiddelde revolverendheid: Als gevolg van de toevoeging van het 
project aan de portefeuille van het ROW dient het rendement1 van de 
portefeuille > 500Zo te blijven. Berekend volgens de formule: 
fondswaarde na toevoeging project - fondskosten1 2/ de totale 
fondsomvang van het fonds zoals gepubliceerd in het laatste 
rapportagemoment.

h. (Geld)lening: Het verstrekken van een vreemd vermogen tegen een 
bepaalde vorm van zekerheid waarbij sprake is van aflossing en een 
vergoeding in de vorm van rentebetalingen.

i. Leningsduur. Leningen worden verstrekt voor een periode van 
maximaal 10 jaar.

j. Marktwaarde: De waarde van het project(onderdeel) op moment X.
k. Plankosten: De indirecte kosten die noodzakelijk zijn om het project te 

realiseren.
l. Peildatum: Het moment waarop de ontvangstbevestiging is gestuurd op 

basis waarvan de aanvraag in goede orde is ontvangen.
m. Portefeuille: Het aantal door de Stichting of ROW BV verstrekte 

subsidies.
n. Premie: De vergoeding die door de ontvanger van de garantie wordt 

betaald aan de garantieverstrekker ter dekking van de kosten en 
risico’s.

o. Project: Het onderwerp van de subsidieaanvraag.
p. Projectomvang: De totale omvang van de te maken kosten, verminderd 

met de niet subsidiabele kosten, waarop de aanvraag betrekking heeft.
q. Rapportagemoment: Twee keer per jaar wordt de waarde van het fonds 

opnieuw vastgesteld op basis van de situatie per 30-06 en 31-12 van 
het jaar.

r. Revolverendheid: Het percentage van de middelen dat retour komt, 
berekend op basis van: retour ontvangen middelen/ verstrekte subsidie.

s. Risicoanalyse: Een overzicht van de risico’s/ variabelen, die 
samenhangen met het wel/ niet slagen van de businesscase, die zich 
kunnen voordoen alsmede een inschatting van de kans en het effect op 
de businesscase.

t. ROW: regionaal ontwikkelfonds werklocaties
u. Ruimtelijke ingreep: Een verandering welke plaatsvindt op een 

werklocatie, niet zijnde een aanpassing in het openbaar gebied, waarop 
de Businesscase betrekking heeft en waarmee de (economische) 
levensduur van het totale gebied, zoals bedoeld in dit 
investeringsreglement, wordt verlengd.

1 Dat deel van de middelen dat op basis van een worst case verwachting geacht wordt retour te 
komen
2 Fondskosten: personele kosten & plankosten die gemaakt moeten worden om de doelstelling van 
het fonds te realiseren.
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v. Sluitende businesscase: De businesscase die op basis van de 
gehanteerde uitgangspunten, inclusief de bijdrage van de stichting sluit 
op “0” (nul) en/ of beschikt over voldoende buffers om aan de aan de 
subsidie gestelde voorwaarden blijvend te kunnen voldoen.

w. Stichting: het bestuur van de Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties 
SGE.

x. Subsidieaanvraag: De aanvraag welke betrekking heeft op deze 
regeling op basis van overlegging van het ingevulde aanvraagformulier 
en de daarbij gevraagde bijbehorende stukken.

y. Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): De gebieden van de gemeenten 
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en 
Breugel, Veldhoven en Waalre tezamen.

z. Werklocatie: De bedrijventerreinen zoals opgenomen in bijlage 1
aa. Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het

openbaar bestuur.
bb. Worst-case scenario: Het scenario waarbij, op moment X, de alle in de 

risicoanalyse opgenomen risico’s zich voordoen.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

De Algemene Subsidieverordening van de gemeente Veldhoven is niet van 
toepassing op het verstrekken van subsidies op grond van deze verordening

Artikel 3 Doel

Deze verordening heeft tot doel om, in beginsel op bestaande werklocaties, het 
realiseren van projecten met een regionaal economisch meerwaarde, passend 
binnen de regionale strategie en het uitgangspunt: “het juiste bedrijf op de juiste 
plaats”.
De projecten moeten leiden tot:

- werkgelegenheid,
- innovatie,
- oplossen dan wel voorkomen van leegstand.

Indien aan ten minste twee van de drie genoemde resultaten wordt voldaan, 
kan een project in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4 Subsidieaanvragers

Subsidie kan aangevraagd worden door privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 5 Te subsidiëren activiteiten

1. De stichting kan een eenmalige subsidie (in de vorm van een lening Z 

garantstelling) verstrekken voor realisatie van 
(her)ontwikkelingsprojecten, bestaande uit een of meerdere 
onderstaande activiteiten:

a. realisatie van een ruimtelijke ingreep op een locatie;
b. realisatie van het (her)ontwikkelen/ verbeteren van bebouwing;
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c. realisatie van (duurzame) innovatieve maatregelen op/ aan of in 
een gebouw;

d. verhuizing van een onderneming onder het motto “het juiste bedrijf 
op de juiste plaats”, naar een locatie die deel uitmaakt van de lijst 
van bedrijfslocaties als bedoel in bijlage 1. Van het motto “het juiste 
bedrijf op de juiste plaats is sprake indien:

- het bedrijf kwalitatief afbreuk doet aan het bedrijventerrein 
waarop het nu is gevestigd óf

- het bedrijf qua bedrijfsvoering beter past op de beoogde nieuwe 
locatie.

2. De stichting kan een eenmalige subsidie (niet zijnde lening of 
garantstelling) verstrekken voor de kosten van het onderzoek naar de 
haalbaarheid van een (her)ontwikkelingsproject om een kansrijke 
subsidieaanvraag te kunnen indienen.

3. Het bestuur van de stichting kan voor een specifieke casus van de lijst 
van bedrijfslocaties als bedoeld in bijlage 1 afwijken, onder voorwaarde 
dat de casus voldoet aan de doelstelling van deze verordening zoals 
genoemd in artikel 3

Artikel 6 Subsidieverlening in de vorm van een lening

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een lening 
wordt deze verleend onder de opschortende voorwaarde dat tussen de 
subsidieontvanger en de stichting een overeenkomst ter uitvoering van 
de subsidiebeschikking tot stand komt voor een looptijd van maximaal 
10 jaar.

2. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de subsidie in 
de vorm van een lening onder andere een regime voor betaling van 
rente en aflossing en afspraken met betrekking tot zekerheden 
opgenomen.

Artikel 7 Subsidieverlening in de vorm van een garantstelling

1. Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een 
garantstelling wordt deze verstrekt:
a. voor ten hoogste 80oZo van de door derden verstrekte lening;
b. met een looptijd van ten hoogste zes jaar.

2. De subsidieverlening in de vorm van een garantstelling wordt verstrekt 
onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger 
en de stichting een overeenkomst ter uitvoering van de 
subsidiebeschikking tot stand komt.

Artikel 8 Subsidievereisten
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1. De stichting toetst subsidieaanvragen voor een project als bedoeld in 
artikel 5 aan de volgende vereisten:
a. het project voldoet aan de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 

3 en
b. het project wordt uitgevoerd op één van de aangewezen 

werklocaties, zoals opgenomen in bijlage 1, behoudens de 
bevoegdheid van de Stichting om van genoemde locaties af te 
wijken, en;

c. de aanvrager investeert, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit het 
aantrekken van vreemd vermogen dan wel uit verkregen subsidie 
niet verstrekt door één van de bij de SGE aangesloten 
bestuursorganen noch de provincie, minimaal 5007o van de totale 
projectomvang en;

d. de projectaanvraag heeft betrekking op minimaal een 
projectomvang van C 500.000,-, en;

e. de betrokken SGE-gemeente waarin het project is gelegen heeft 
schriftelijk laten weten dat zij positief staat tegenover het 
voorgenomen project en zich actief zal inspannen, binnen de 
wettelijke kaders, om het project (bestuursrechtelijk) mogelijk te 
maken en;

f. er is sprake van een sluitende businesscase en;
g. voldoende is aangetoond dat het project zonder subsidie in de vorm 

van lening of garantstelling niet gerealiseerd kan worden en;
h. het project waar de aanvraag betrekking op heeft start binnen 1 jaar 

na datum beschikking lening dan wel garantstelling, waarbij het 
bestuur de bevoegdheid heeft deze termijn één keer met 1 jaar te 
verlengen.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een subsidie alleen 
verleend indien na beoordeling van de businesscase blijkt dat door 
toevoeging van het project op basis van het worstcase scenario, de 
gemiddelde revolverendheid niet onder de 500Zo uit komt.

Artikel 9 Weigeringsgronden

1. De stichting weigert subsidie indien:

a. niet wordt voldaan aan de subsidievereisten;
b. ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering 

voor onrechtmatig verleende staatssteun uitstaat;
c. In het geval geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake is van 

ongeoorloofde staatsteun.
2. De stichting kan bepalen dat een subsidie aan een rechtspersoon wordt 

geweigerd of wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, 
bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Artikel 10 Subsidieplafond
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1. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt 
vastgesteld op C 7.500.000,-.

2. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 5 lid 2 wordt 
vastgesteld op C 100.000,-.

3. Het moment van indienen van een ontvankelijke en kwalitatief 
volwaardig onderbouwde aanvraag aan de adviescommissie is 
bepalend voor de volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Artikel 11 Subsidiehoogte

1. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 5 lid 1, bedraagt 
maximaal 50oZo van de subsidiabele kosten met een minimum van C 
250.000,- en maximum C 2.500.000 per aanvraag.

2. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 5 lid 2, bedraagt 
maximaal 5007o van de volledige kosten voor het 
haalbaarheidsonderzoek met een maximum van C 7.500,-.

Artikel 12 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie 
komen alle kosten voor subsidie in aanmerking met uitzondering van de 
volgende kosten:

a. BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 kan worden 
verrekend;

b. BTW die op grond van de Wet op het BTW compensatiefonds 2003 kan 
worden gecompenseerd;

c. Kosten die te maken hebben met de aanleg/ inrichting van het 
openbare gebied;

d. Boekwaarde van de vaste activa indien die afwijken van de op moment 
van aanvraag geldende marktwaarde.

Artikel 13 Aanvraagtermijn en bij aanvraag in te dienen gegevens.

1. Subsidieaanvragen worden ingediend bij de stichting met 
gebruikmaking van een daartoe door de stichting vastgesteld 
aanvraagformulier.

2. Een subsidieaanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde 
aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen en in ieder 
geval een omschrijving van:

a. het project en de bij het project betrokken partijen;
b. de maatschappelijke en economische meerwaarde en daarmee 

een onderbouwing waarom het project in aanmerking komt voor 
een bijdrage vanuit de stichting;

c. Een financiële analyse van het project in de vorm van minimaal 
een begroting en kasstromen model;

6



d. Een verantwoording op basis waarvan blijkt dat het project past 
en voldoet aan de subsidiecriteria en op basis waarvan blijkt hoe 
hoog de subsidieaanvraag is.

Artikel 14 Adviescommissie

De stichting legt subsidie aanvragen ter advisering voor aan de door haar 
benoemde adviescommissie.

Artikel 15 Beslistermijn

De stichting beslist op een aanvraag, mits volledig, uiterlijk 12 weken na 
indiening aanvraag.

Artikel 16 Betaling I bevoorschotting

In de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6 worden bepalingen 
opgenomen ten aanzien van de bevoorschotting van de verleende subsidie.

Artikel 17 Verplichtingen

De stichting verbindt aan de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval de 
volgende verplichtingen:

1. de subsidieontvanger rapporteert een keer per jaar aan de stichting 
over de voortgang en de financiële stand van zaken, aan de hand van 
een door de stichting op te stellen verantwoordingsformulier;

2. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten 
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, 
onder b, van de Awb;

3. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan de stichting zodra 
aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, 
niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht;

4. de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan de stichting zodra 
aannemelijk is dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de 
beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden 
voldaan.

Artikel 18 Wijze van vaststelling subsidie I verantwoording

1. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidie vaststelling in bij 
de stichting uiterlijk op de in de subsidiebeschikking opgenomen datum.

2. De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de te verrichten activiteiten 
waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en de in de beschikking 
genoemde beoogde effecten zijn behaald en;
b. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat aan de aan de subsidie 
verbonden verplichtingen is voldaan en;
c. overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening):
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- een balans van het afsluitende boekjaar met een toelichting daarop 
en;

- een exploitatieoverzicht van de subsidieperiode en;
- een controleverklaring voor subsidies van meer dan C200.000,-, 

overeenkomstig het daartoe door de stichting opgestelde 
controleprotocol.

3. De stichting stelt binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag tot 
subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 19 Toezicht

De stichting kan een of meer toezichthouders aanwijzen die zijn belast met het 
toezicht op de naleving van de aan de subsidieaanvrager opgelegde 
voorwaarden en verplichtingen.

Artikel 20 Hardheidsclausule

De stichting kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze 
verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van 
de artikelen 1,2, 3, 4, 5, 9 en 10 voor zover toepassing gelet op het belang van 
de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 21 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2021 of, 
indien bekendmaking niet voor 1 maart 2021 heeft plaatsgevonden, een 
dag na de bekendmaking.

2. Voor subsidie verleend vóór 1 maart 2021 blijft de verordening zoals in 
werking getreden op 1 januari 2018 van toepassing.

Artikel 22 Citeertitel

Deze Subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening 
Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021)
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Bijlage 1 Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Onderstaande bedrijventerreinen komen voor subsidie in aanmerking voor de 
delen van het bedrijventerrein waar per 01-01-2018 reeds bebouwing was 
gerealiseerd:

GEMEENTE WERKLOCATIE
Best
Best
Best
Best
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

HEIDE
PHILIPS HEALTH CARE CAMPUS 
BREEVEN 
T ZAND
ACHTSE BARRIER 
DE HURK
DE TEMPEL/ VLOKHOVEN 
DRIEHOEKSBOS
EINDHOVEN AIRPORT (Welschap A) 
ESP
FLIGHT FORUM
GDC EINDHOVEN ACHT
HERZENBROEKEN
HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN
KADE
KAPELBEEMD 
PARKFORUM 
RAPENLAND 
STRIJP T
TU SCIENCEPARK 
WOENSELSE HEIDE

Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Geldrop-Mierlo
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond

BIJENKORF
BLEEKVELDEN
DE HOOGE AKKER
DE SMAALE
EMOPAD
OUDVEN
PEIJNENBURG
RIELSEPARK
SPAARPOT
VLIER-HULST
BP SCHOOTEN
BP BRANDEVOORT
HIGH TECH AUTOMOTIVE CAMPUS
BZOB TERREIN
CENTRALE KANAALZONE
DE WEIJER WEST
DE WEIJER-OOST
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Helmond FOOD TECHNOLOGY PARK
Helmond GANSENWINKEL
Helmond GROOT SCHOOTEN
Helmond HOOGEIND
Helmond KANAALDIJK ZUIDWEST
Helmond KANAALZONE NOORD
Helmond RIJPELBERG
Nuenen C.A. BERKENBOSCH PINKAERT (DUIVENDIJK)
Nuenen C.A. EENEIND I
Nuenen C.A. EENEIND II
Nuenen C.A. EENEIND II ZUID
Nuenen C.A. KERKAKKERS
Nuenen C.A. UITBREIDING BERKENBOS
Oirschot BEDRIJVENSTRIP MOORLAND
Oirschot DE SCHEPER
Oirschot IT OIRSCHOT (DE STAD)
Oirschot KANAALDIJK NOORD
Oirschot STEENFORT
Oirschot UITBREIDING BT (DE STAD)
Son en Breugel CEBESON
Son en Breugel EKKERSRIJT
Son en Breugel HOOGSTRAAT
Son en Breugel KANAALDIJK ZUID
Son en Breugel STEENFABRIEK
Veldhoven DE HEIBLOEM
Veldhoven DE RUN 1000
Veldhoven DE RUN 2000
Veldhoven DE RUN 3000
Veldhoven DE RUN 4000
Veldhoven DE RUN 5000
Veldhoven DE RUN 6000
Veldhoven DE RUN 7000
Veldhoven DE RUN 8000
Veldhoven HABRAKEN
Veldhoven HEALTH INNOVATION CAMPUS
Veldhoven UITBREIDING DE RUN1000/2000
Veldhoven ZANDVEN
Waalre BEDRIJVENPARK HET BROEK
Waalre DIEPENVOORDE
Waalre EKENROOI NOORD
Waalre VOLDIJN 1971

Indien de Stichting tijdens de looptijd van deze subsidieverordening besluit om 
de lijst met bedrijventerreinen aan te passen, dan geldt deze regeling vanaf die 
datum voor alle terreinen op de aangepaste lijst.
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