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♦w
Veldhoven

Afsprakenkader digitale besluitvormende raadsvergadering
De volgende afspraken gelden tijdens de digitale besluitvormende raadsvergadering 
van 20 april 2021:

BELANGRIJK
4 Denk aan het speldje ter ere van Veldhoven 100 jaar. Het verzoek is om dit 

zichtbaar te dragen tijdens de raadsvergaderingen in 2021.
4 Voor de vraagstellers tijdens het vragenhalfuur: Leidt uw vraag in één of twee 

zinnen in en stel vervolgens de vraag. De vraag zal ook in beeld verschijnen.

MOTIES EN AMENDEMENTEN
Lever een motie of amendement indien mogelijk voorafgaand aan de vergadering 
digitaal bij de griffie aan. Zij kunnen er dan voor zorg dragen dat het zo duidelijk 
mogelijk verloopt voor alle deelnemers en kijkers thuis.

AFSPRAKEN TIJDENS DIGITALE VERGADERING
1. Deelnemen: U ontvangt een uitnodiging voor de vergadering in MS Teams. Klik op 

de deelnamelink in de uitnodiging. U wordt vanaf 19.00 uur toegelaten tot de 
vergadering. Mocht u uw camera uitzetten, zet deze dan weer aan vanaf 19.25 
uur. Bent u zich ervan bewust dat u dan direct live in de uitzending bent. De 
voorzitter opent de vergadering als alle raadsleden ingelogd zijn (19.30 uur).

2. Aanwezig in Teams vergadering: raadsleden, collegeleden, voorzitter van de raad, 
griffie, bode, gemeentesecretaris en (indien nodig) technisch ondersteuner.
Overige personen kunnen via gemeenteraad.veldhoven.nl of Omroep Veldhoven 
de vergadering live volgen (met een kleine uitzendvertraging).

3. Stabiel internet: Zorg voor stabiel internet. Mocht u voorafgaand aan of tijdens de 
vergadering merken dat u problemen ervaart met het digitaal vergaderen, meldt 
dit bij Paula Duim. U kunt haar bellen of appen via telefoonnummer 06
29028706. Er wordt dan direct naar de beste oplossing gezocht.

4. Locatie: U kunt op een plek naar eigen keuze vergaderen. Kies een rustige plek, 
zonder omgevingsgeluid of lichtinval achter u. En zet uw telefoon op stil. Zorg dat 
u niet met meerdere personen in één ruimte bent. Indien andere personen in uw 
directe omgeving ook deelnemen aan de digitale vergadering, zit dan zo ver als 
mogelijk uit elkaar.

5. Headset: Gebruik oortjes of een koptelefoon met microfoon.
6. Microfoon: Deze zet u aan als u spreekt en uit als u niets zegt. Via Teams kan de 

griffie uw microfoon wel uit zetten, maar niet aan zetten.
7. Camera: Voor de kijkers (en de overige deelnemers) is het prettig als u uw 

camera zoveel als mogelijk aan laat staan tijdens de vergadering.
8. Spreek via de voorzitter: Als u het woord wilt, meldt u dit via de chatfunctie in 

Teams door een ? te typen. Pas wanneer de voorzitter u het woord geeft, kan u 
spreken. Zet uw microfoon aan. Gebruik het handje (Teams-functionaliteit) niet, 
het is dan namelijk niet te zien in welke volgorde u zich meldt.

9. Bijdrage zo kort en concreet mogelijk: Onderzoek toont aan dat de concentratie 
van deelnemers in videovergaderingen aanzienlijk lager is dan in normale 
vergaderingen. Houd uw bijdrage daarom zo kort en concreet mogelijk.

10. Tot slot: Bent u zich ervan bewust dat de vergadering openbaar (en live te 
volgen) is. Let op uw houding, omgeving en uw kleding. Kom in beeld, zoals u in 
de raadzaal zou komen.

STEMMING
Tijdens de tweede termijn geeft u in uw bijdrage aan of u voor of tegen het voorstel 
bent.
Unaniem: Indien blijkt dat u unaniem voor of tegen stemt, concludeert de voorzitter 
dit en is daarmee een besluit genomen.
Niet unaniem: Indien u niet unaniem voor of tegen stemt, concludeert de voorzitter dit 
onder vermelding van de verhouding voor en tegen.



Hoofdelijke stemming: Indien één of meer raadsleden aangeeft wel stemming te 
wensen, wordt hoofdelijk gestemd. Dit gaat als volgt: de voorzitter geeft ieder raadslid 
het woord. Als u het woord krijgt, spreekt u de volgende tekst uit:
"Ik ben <naam> van ^artijnaamx Ten aanzien van agendapunt ^umme^ stem ik 
< uw keuze: voor I tegen x"
Zo is zeker dat u in beeld bent op het moment dat u uw stem uitbrengt.

STEMMING AGENDAPUNT 3
Zoals u weet geldt bij agendapunt 3 stemming via stembriefjes.
Na het debat bij agendapunt 3 schorst de voorzitter de vergadering. Zorgt u dan dat u 
zo spoedig mogelijk uw stembriefje deponeert in de stembus en vervolgens weer 
aanwezig bent in de Teams-vergadering. U heeft een drukke agenda en zo duurt de 
schorsing niet langer dan noodzakelijk.
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Raadsvergadering 20 april 2021 Veldhoven
1. Schematische weergave vergadering
2. Locatie stembus
3. Routes
4. Wijze van stemmen over personen
5. Vergaderlocaties in gemeentehuis

1. Schematische weergave vergadering

Onderwerp Actie
Aanweziq in qemeentehuis Naar de vooraf door de griffie opgegeven locatie
1 Openinq - presentielijst controleren
2 Vaststellen agenda Moties vreemd aan de aqenda
3 Benoeming V.W.H. van Wieren- 
Kraayvanger tot wethouder

- voordracht door WD-fractie
- Geloofsbrievencie verklaring (YvO)
- debat
- schorsing:

* Deponeren stembriefjes in verzegelde envelop in stembus gemeentehuis;
4 Terugkomst in Teams-vergadering 1 Hervatting vergadering;

- Stembureau onderzoekt aantal stembriefjes (niet 27 stuks: vernietiging en nieuwe stemming)
- Telling stemmen en besluitvorming
- Afleqqen belofte

Schorsing Commissie geloofsbrieven t.b.v. benoeming GvdL
4 Toelating raadslid Van der Linden - Geloofsbrievencie verklaring (YvO)

- afleggen eed 1 belofte
5 Trekking stemmingsnummer - nieuwe presentielijst controleren
6 Informatieronde 1. Vragenhalfuur

2. Mededelingen reg. Samenwerkingsverb.
3. Mededelingen college

7 Art. 42 vragen 1. CDA en D66 St. Jozeftoren
2. VVD speeltuinen
3. D66 ondernemersscan

8 Spreekrecht burgers geen insprekers
9 Hamerstukken Besluitvorming



Schorsinq (pauze)
10 Bespreekstukken
10.1 Vaststellen bestemmingsplan 
'Zilverackers, Kransackerdorp’

behandeling en besluitvorming

10.2 Vaststellen mutatie tijdsbesteding 
wethouders

behandeling en besluitvorming

10.3 motie vreemd aan de agenda VSA
10.4 motie vreemd aan de agenda
Senioren Veldhoven
11 Sluiting

2. Locatie stembus (agendapunt 3)
De stembus bevindt zich in de Burgerhal van het gemeentehuis.

3. Routes
Vergaderlocatíe in gemeentehuis:
Route heen
De gebruikelijke route via de receptie, langs de trouwzaal naar de Burgerhal 
Route terug
Trap in Burgerhal naar de eerste verdieping, vanaf daar via pijlen looproute terug naar toegewezen vergaderlocatie

Vergaderiocatie extern 
Route heen
De gebruikelijke route, langs de trouwzaal naar de Burgerhal 
Route terug
Door deur Burgerhal aan de zijde van de Bibliotheek via deur naar buiten

Vergaderlocatie in raadzaal 
Route heen en terug zoals gebruikelijk

Let op!
* Houd u altijd aan de 1,5 meter afstand onderling
* Draag een mondkapje
* Denk aan de tijd, ga alstublieft geen praatje maken nu u elkaar weer live ziet. Zorg dat u zo snel als mogelijk weer terug bent in 

de vergadering in Teams, zodat de schorsing niet langer duurt dan noodzakelijk.



4. Wijze van stemmen over personen
Per post heeft u een stembriefje ontvangen en een envelop die dichtgeplakt kan worden.
Bij het stembriefje vond u ook de tekst van artikel 33 van het Reglement van Orde. Daarin leest u de voorwaarden die verbonden zijn aan 
het stemmen over personen. Voor het gemak is de tekst hieronder ook toegevoegd.

Belangrijk:
4 Zorgt u er in ieder geval voor dat u geen naam van uzelf of uw handtekening op het stembriefje zet.
4 U vult enkel het vakje op het stembriefje dat voor u van toepassing is in. U stopt dit stembriefje in de envelop en plakt de envelop

dicht. Deze gesloten envelop deponeert u in de stembus.
4 Voor een geldige stemming zijn 27 stembriefjes nodig. Zorgt u er dus voor dat u allen één stembriefje inlevert.
4 Het is niet toegestaan een ander te machtigen om voor u het stembriefje te komen deponeren. Indien u om medische redenen niet

in staat bent zelf het stembriefje in de stembus te deponeren, meldt u dit tijdig bij de griffie en dan wordt er zorg gedragen voor 
een passende oplossing.

Artikel 33 Reglement van Orde 
Stemming over personen
1. Bij stemming over personen voor het doen van een benoeming of het opstellen van een voordracht of aanbeveling, benoemt de voorzitter twee 

raadsleden tot stembureau.
2. Ieder ter vergadering aanwezig raadslid is verplicht een stembriefje in te leveren, tenzij hij overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet 

aan de stemming behoort deel te nemen.
3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van de 

voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje. De stembriefjes dienen identiek te zíjn.
4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal raadsleden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een 

stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn, worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe 
stemming gehouden.

5. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid, als bedoeld in artikel 30 van de Gemeentewet, worden geacht geen stem te hebben uitgebracht 
die raadsleden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd.
Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan:
a. een ondertekend stembriefje;
b. een blanco stembriefje;
c. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft;
d. een stembrieįe waarbij, indíén het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen;
e. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt.

6. In geval van twijfel over de ínhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van de voorzitter.
7 Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd.



5. Vergaderlocaties in gemeentehuis
Een aantal van u heeft aangegeven dinsdagavond in het gemeentehuis te vergaderen.
Hieronder een overzicht van wie waar terecht kan:

VVD
Vergaderruimte Zeelst/Oerle (le etage)
Bijzonderheden:

* Vivianne van Wieren is tijdens agendapunt 3 aanwezig in de raadzaal
* Godfried van der Linden is tijdens agendapunt 4 aanwezig in de raadzaal

GBV
Vergaderruimte Heikant/Cobbeek (le etage)
Bijzonderheden:

* Wim Groenendijk is als waarnemend raadsvoorzitter aanwezig in de raadzaal
* Youri van Oorschot is als commissielid geloofsbrieven aanwezig in de Burgerhal bij agendapunt 3 en tijdens de schorsing tussen 3 

en 4

Senioren Veldhoven 
Collegekamer (le etage)

VSA
Vergaderruimte De Berkt (le etage)
Bijzonderheden:

* Karen Gielis is als commissielid geloofsbrieven aanwezig in de Burgerhal tijdens de schorsing tussen agendapunt 3 en 4 

CDA
Niet in gemeentehuis 

PvdA
Kamer 1.23 (le etage)

D66
Vergaderruimte 't Look 
Bijzonderheden:



* Mariëlle Giesbertz is als commissielid geloofsbrieven aanwezig in de Burgerhal bij agendapunt 3 en tijdens de schorsing tussen 3 
en 4

BPV
Niet in gemeentehuis 

LL
Kamer 1.21 (le etage)



T.a.v. burgemeester M. Delhez 
Gemeente Veldhoven 
Meiveld 1
5501 KA VELDHOVEN

Veldhoven, 12 april 2021

Betreft: ontslagbrief Daan de Kort

Geachte burgemeester Delhez, beste Marcel,

Voor mij is er een einde gekomen aan ruim tien jaar Veldhovense politiek. Met als 
hoogtepunt het wethouderschap van onze mooie ondernemende gemeente. Mijn beëdiging 
als wethouder vond plaats op 14 mei 2018.

Met deze brief dien ik formeel mijn ontslag in. Tot 31 maart 2021 heb ik onze mooie 
gemeente als wethouder mogen dienen. Ik ga aan de slag als lid van de Tweede Kamer der 
Staten - Generaal. Voor mij is dit een prachtige uitdaging die ik, zonder de opgedane 
ervaring in Veldhoven, niet had kunnen aangaan.

Veldhoven, stad van dorpen is en blijft mijn woonplaats. Veldhoven, stad van dorpen is en 
blijft in mijn hart.

Met vriendelijke groet,

Daan de Kort 
Veldhovenaar
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Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

: 21.038 I 21bs00039 
: 20 april 2021 
: 3
: Benoeming mevrouw V.W.H. Van Wieren-Kraayvanger als 
wethouder (VVD)

De raad van de gemeente Veldhoven;

overwegende dat:
4 Vanwege het vertrek van de heer De Kort (VVD) een vacature voor wethouder 

(0,8 fte) is ontstaan;
4 De gemeenteraad beslist over de benoeming van een wethouder;
4 De fractie van de VVD mevrouw Van Wieren-Kraayvanger als wethouder 

voordraagt;

gelet op:
4 het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven, waarin de 

commissie verklaart de stukken te hebben onderzocht en in orde bevonden;
4 de artikelen 35, 36, 36a en 39 van de Gemeentewet;
4 artikel 8 van het Reglement van Orde van de raad 2018;

b e s l u i t :

Onder goedkeuring van de geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden te 
benoemen tot wethouder van de gemeente Veldhoven:

4 mevrouw V.W.H. Van Wieren-Kraayvanger (0,8 fte) 
voor de resterende bestuursperiode 2018-2022.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 20 april 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter



Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21.040 | 21bs00040 
20 april 2021

Toelating raadslid de heer G.M.E.M. van der Linden (VVD)

De raad van de gemeente Veldhoven; 

overwegende dat:
4 Er een vacante zetel is ontstaan in de gemeenteraad;
4 De invulling van deze zetel via een besluit tot toelating door uw raad plaats 

vindt;

gelet op:
4 Het rapport van de commissie tot onderzoek geloofsbrieven;
4 de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

De heer G.M.E.M. van der Linden toe te laten tot de gemeenteraad van Veldhoven 
voor de resterende bestuursperiode 2018-2022.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 20 april 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter



Veldhoven
VRAGEN T.B.V. VRAGENHALFUUR
Besluitvormende raadsvergadering d.d. 20 april 2021

Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO
1 Gerrit

Coppens
Senioren
Veldhoven

We namen kennis van het feit dat een aantal Veldhovense erfgoedstichtingen hun krachten 
per 1-5 gaan bundelen in een nieuwe stichting Erfgoedhuis Veldhoven. Op hun site lezen we 
dat de stichting als uitvalsbasis voor hun activiteiten; tentoonstellingen, lezingen etc; de 
verdieping van de bibliotheek gaat gebruiken, https://www.erfgoedhuisveldhoven.nl/
Als SENIOREN VELDHOVEN vinden we het positief dat deze ruimte weer een mooie functie 
krijgt.

1. Echter, hoe moet het met deze Stichting als de bibliotheek eventueel naar het
gemeentehuis verhuisd. Wordt hen een alternatieve ruimte aangeboden of zitten ze op 
een schoppensteel?

HvdL

2 Eric van Doren GBV In de vergadering van 9 februari 2021 is door het college toegezegd dat het college samen 
met de gemeenteraad het Veldhovense samenspraakproces bij ruimtelijke ontwikkelingen 
nader zouden gaan bespreken en indien nodig aanpassen.

1. GBV wil graag weten wat de stand van zaken is.

AvdO

3 Maarten
Prinsen

Lokaal
Liberaal

We hebben sinds kort een aantal reclamezuilen verspreid over de gemeente staan. Hierop kan 
de gemeente actuele informatie plaatsen voor de passanten.
Op dit moment worden er alleen foto's van Veldhoven viert 100 geplaatst.
Lokaal Liberaal vraagt zich af waarom er niet of nauwelijks informatie over het meer dan 
actuele Coronavirus wordt geplaatst. Daarmee informeren we passanten waaronder onze 
eigen inwoners op een makkelijke manier.
Maar het biedt ook de mogelijkheid er op te wijzen dat onze lokale ondernemers alle steun 
van consumenten kunnen gebruiken.

1. Lokaal Liberaal verneemt graag van het college waarom de actuele informatie niet 
wordt verstrekt via genoemde reclamezuilen.

HvdL



4 Wim Peters VSA Na de beeldvormende avond van 9 maart over Wonen is een lijstje 'Woningbouwprojectenlijst 
gemeentelijke lokaties' als toelichting toegevoegd aan de stukken. Hierover de volgende 
vraag:

1. Onder handen in verschillende fasen wordt het project bij Garage Verdonk helemaal 
niet genoemd. Waarom niet?

Regelmatig lezen we artikelen in het ED over de slechte manier van de samenspraak bij grote 
bouwprojecten in Veldhoven. De voorbeelden kennen we. Op 13 April j.l. was de kop in het ED 
zelfs "massaal verzet in Veldhoven". En op 17 April alweer een ander artikel. Het blijft maar 
doorgaan!

2. Hoe verklaart u dat deze signalen bij het college en in het gemeentehuis niet opgepikt 
lijken te worden?

3. Op 15 dec, bij het 1ste vragenhalfuurtje heeft VSA hier al een vraag over gesteld: nu 
opnieuw: wat gaat u doen om dit te veranderen?

AvdO

5 Rien Luijkx BurgerPartij
Veldhoven

Door de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het voor gemeenten mogelijk om 
overdraagbare objectgebonden vergunningen te verlenen. De vergunning kan worden 
verleend voor de duur dat de aanvrager de recreatiewoning permanent bewoond. De 
gemeente kan er ook voor kiezen om te bepalen dat die termijn verlengd wordt voor de duur 
dat de rechtsopvolger van degene aan wie de omgevingsvergunning is verleend, de 
recreatiewoning permanent bewoond.
Een andere wijziging is dat de landelijke peildatum van 31 oktober 2003 waarop de bewoner 
de vakantiewoning moest bewonen, vervalt. Dit kan dus niet meer worden tegengeworpen 
aan jongere bewoners en rechtsopvolgers van degene aan wie de vergunning is verleend. Met 
de wijziging wordt echter wel de eis toegevoegd dat er beleidsregels zijn gesteld voor het 
verlenen van die vergunning. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte om zelf een alternatieve 
peildatum te stellen. In het Bor wordt wel als eis gesteld dat de recreatiewoning vóór 1 
januari 2019 moet zijn gebouwd en moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

1. Kan het college aangeven wat de wijziging van het Besluit omgevingsrecht betekent 
voor de handhavingsactiviteiten op De Molenvelden?

2. Wat gaat het college concreet doen met de mogelijkheid om overdraagbare
objectgebonden vergunningen te verlenen?

AvdO

2/2



Illlllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllllllll!lll

Fractie CDA
T.a.v. de heer A.H.D.M. Bolsius 
Heuvel 62
5502 AL VELDHOVEN

datum 
uw brief van 
bijlagen 
onderwerp

: 16 maart 2021 
: 4 maart 2021 
: 5

ons kenmerk : 21UIT01278
uw kenmerk : -
IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14

: Beantwoording van de artikel-42 vragen betreffende de status van de toren van de 
voormalig St. Jozefkerk

Geachte meneer Bolsius, beste Ton,

In de door u samen met de D'66 fractie ingediende artikel 42 brief stelt u enkele 
vragen over de status van de toren van de voormalige St. Jozefkerk. Onderstaand 
gaan wij puntsgewijs op de door u gestelde vragen in.

1. Klopt het dat het aanwijzen van een gemeentelijk monument de verplichting 
met zich mee brengt voor een gemeente om financieel bij te dragen.

Antwoord:
Er bestaat geen wettelijke verplichting om financieel bij te dragen wanneer een 
gemeente "gemeentelijke monumenten aanwijst". De reden waarom het bijna altijd 
wel gedaan wordt ligt aan het feit dat een eigenaar van een gemeentelijk monument 
veel extra kosten en inmenging van de gemeente heeft wanneer er wijzigingen aan 
het pand gebeuren. Wanneer een gemeente geen financiële tegemoetkoming koppelt 
aan de aanwijzing en de eigenaar hiertegen bezwaar maakt dan is de kans groot dat 
de rechter de beperking van het eigendom te groot vindt in relatie tot de bescherming 
van de monumentale waarden.

2. A) Wat zijn uw afwegingen geworden en zo die nog niet gemaakt is; Wanneer 
gaat het college opnieuw een afweging maken naar aanleiding van de uitspraak 
van de bezwarencommissie?

Antwoord:
Het college heeft op advies van de commissie van de bezwaarschriften een nieuw 
besluit genomen waarin beter wordt gemotiveerd waarom wij geen gemeentelijke 
monumenten aanwijzen. In de bijlage treft u de beslissing op bezwaarschrift aan d.d. 
26 februari 2021.
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Antwoord:
In de bijlage treft u het advies van de commissie voor de bezwaarschriften aan van 6 
januari 2021.

3. Is het bedoelde omgevingsonderzoek inmiddels afgerond en kunnen wij de 
beschikking krijgen over de resultaten van dat omgevingsonderzoek?

Antwoord:
Het onderzoek is inmiddels afgerond en de rapportage hiervan wordt momenteel 
ambtelijk bestudeerd ter voorbereiding van een college-advies. Na de 
collegebehandeling zijn deze stukken openbaar en kunnen wij deze aan u toesturen.

4. Kan deze erfgoedverordening aan de raad toegezonden worden?

Antwoord:
In de bijlage treft u de door u gevraagde Erfgoedverordening van de gemeente 
Veldhoven aan.

5. Graag willen wij de genoemde "voorlopige monumentenlijst" uit 2000 ter 
beschikking krijgen en de relevante stukken rondom de besluitvorming, die er 
toen heeft plaatsgevonden.

Antwoord:
Er is geen vastgestelde lijst voor aanwijzing van gemeentelijke monumenten.
De brief aan de Cuypersstichting d.d. 16 april 2015 motiveert hoe er wordt omgegaan 
met de bescherming van cultuur historisch waardevolle panden.

B) Kunnen wij de beschikking krijgen over de uitspraak en het advies van de
bezwaren-commissie?

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

Noud Bex 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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Geachte mevrouw Hartlief, beste Ingrid,

In de door u samen met de CDA-fractie ingediende artikel 42brief stelt u enkele 
vragen over de status van de toren van de voormalige St. Jozefkerk. Onderstaand 
gaan wij puntsgewijs op de door u gestelde vragen in.

1. Klopt het dat het aanwijzen van een gemeentelijk monument de verplichting 
met zich mee brengt voor een gemeente om financieel bij te dragen.
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veel extra kosten en inmenging van de gemeente heeft wanneer er wijzigingen aan 
het pand gebeuren. Wanneer een gemeente geen financiële tegemoetkoming koppelt 
aan de aanwijzing en de eigenaar hiertegen bezwaar maakt dan is de kans groot dat 
de rechter de beperking van het eigendom te groot vindt in relatie tot de bescherming 
van de monumentale waarden.

2. A) Wat zijn uw afwegingen geworden en zo die nog niet gemaakt is; Wanneer 
gaat het college opnieuw een afweging maken naar aanleiding van de uitspraak 
van de bezwarencommissie?

Antwoord:
Het college heeft op advies van de commissie van de bezwaarschriften een nieuw 
besluit genomen waarin beter wordt gemotiveerd waarom wij geen gemeentelijke 
monumenten aanwijzen. In de bijlage treft u de beslissing op bezwaarschrift aan d.d. 
26 februari 2021.
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Antwoord:
In de bijlage treft u het advies van de commissie voor de bezwaarschriften aan van 6 
januari 2021.

3. Is het bedoelde omgevingsonderzoek inmiddels afgerond en kunnen wij de 
beschikking krijgen over de resultaten van dat omgevingsonderzoek?

Antwoord:
Het onderzoek is inmiddels afgerond en de rapportage hiervan wordt momenteel 
ambtelijk bestudeerd ter voorbereiding van een college-advies. Na de 
collegebehandeling zijn deze stukken openbaar en kunnen wij deze aan u toesturen.

4. Kan deze erfgoedverordening aan de raad toegezonden worden?

Antwoord:
In de bijlage treft u de door u gevraagde Erfgoedverordening van de gemeente 
Veldhoven aan.

5. Graag willen wij de genoemde "voorlopige monumentenlijst" uit 2000 ter 
beschikking krijgen en de relevante stukken rondom de besluitvorming, die er 
toen heeft plaatsgevonden.

Antwoord:
Er is geen vastgestelde lijst voor aanwijzing van gemeentelijke monumenten.
De brief aan de Cuypersstichting d.d. 16 april 2015 motiveert hoe er wordt omgegaan 
met de bescherming van cultuur historisch waardevolle panden.

B) Kunnen wij de beschikking krijgen over de uitspraak en het advies van de
bezwaren-commissie?

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

Noud Bex 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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: Besluit tot afwijzing verzoek tot aanwijzing gemeentelijke monumenten

Geachte heer, mevrouw,

Op 19 juni 2014 heeft uw Stichting ons verzocht om diverse panden aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Dit betreft een aanvraag op basis van artikel 3 lid 1 van de 
Erfgoedverordening Gemeente Veldhoven. In dat artikellid is bepaald dat ons college, 
al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument kan aanwijzen als 
gemeentelijk monument.

Voordat wij beslissen over de aanwijzing vragen wij advies aan de 
monumentencommissie.
Deze commissie adviseerde positief over de aanwijzing.

Wij hebben toch besloten geen medewerking te verlenen aan uw verzoek. Sinds de 
vaststelling van onze Nota Cultuurhistorische Waarde Veldhoven 2012, hanteren wij 
een ander beleidsuitgangspunt voor de bescherming van cultuurhistorische waarden. 
Wij zijn afgestapt van het uitgangspunt "pandgericht" (objectgericht) en hanteren nu 
het uitgangspunt "gebiedsgericht" beschermen. De bescherming vindt plaats via de 
regels van het bestemmingsplan. Ook een anti-sloopbepaling wordt opgenomen, 
conform recente jurisprudentie hierover.

Een voorbeeld hoe wij daar momenteel concreet mee omgaan hebben wij als bijlage 
toegevoegd. Het betreft een concept-bestemmingsplan voor de silo aan de 
Zandoerleseweg 33. Na uitvoerig overleg met eigenaar/ontwikkelaar, provincie en 
gemeente zijn alle partijen uiterst tevreden met het resultaat. Op deze wijze wordt het 
pand voldoende beschermd tegen sloop en onevenredige aantasting van de 
cultuurhistorie.

Om de bescherming van de cultuurhistorische panden zo goed mogelijk te borgen 
vormt dit, als een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving, één van 
de onderwerpen tijdens het participatieproces van de welstandsnota. Deze nota wordt 
momenteel voorbereid en de ruimtelijke beschrijvingen van al onze geïnventariseerde 
panden worden daarin meegenomen.

Meiveld 1

5501 KA Veldhoven 

Postbus 10101 

5500 CA Veldhoven

T 14040 

F 040-254 13 95 

E gemeente@veldhoven.nl 

I www.veldhoven.nl
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Diverse bestemmingsplannen zullen met name volgend jaar worden herzien. De 
geïnventariseerde panden, waaronder de panden waarvoor u de aanwijzing heeft 
aangevraagd, worden hierin meegenomen op de zelfde wijze als het hierboven 
genoemde bestemmingsplan.

Besluit

Wij hebben besloten om uw aanvraag af te wijzen en daarmee de volgende panden 
niet aan te wijzen als gemeentelijk monument:
Blaarthemseweg 13, Kruisstraat 5, Heuvel 48-48A, Oude Kerkstraat 31, Kleine Vliet 4, 
Locht 18, Provincialeweg 59-61 en Provincialeweg 65.

Hoewel onze gemeenteraad de mogelijkheid tot aanwijzing van gemeentelijke panden 
in de genoemde verordening heeft vastgelegd, heeft de raad ons college hierbij in 
artikel 3 lid 1 van de verordening de ruimte gegeven om een afweging te maken. Wij 
baseren ons besluit op de uitgangspunten van ons Cultuurhistorisch beleid, zoals 
hierboven beschreven.
Zodra de geïnventariseerde panden voldoende ruimtelijk beschreven zijn worden de 
resultaten via het participatieproces van de welstandsnota besproken met 
omwonenden en eigenaren. Na afronding van dit participatieproces en de verwerking 
van de reacties wordt de Nota Cultuurhistorische Waarden Veldhoven 2012 
aangepast. Wij zijn van mening dat de panden via die werkwijze voldoende worden 
beschermd, terwijl daarnaast de eigenaren niet onevenredig worden belast.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u /kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan 
bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 
5500 GA Veldhoven.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de redenen van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt kunt u tevens een voorlopige voorziening (zoals schorsing van ons besluit) vragen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Er moet dan 
sprake zijn van een spoedeisende situatie. Zo'n verzoekschrift kan ook digitaal worden ingediend bij 
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van 
betaling.

Vragen?
Voor nadere informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mw. M. 
Scharenborg, beleidsmedewerker Monumentenzorg en Archeologie van de afdeling 
Regie 8i Ontwikkeling, bereikbaar per telefoonnr. 14 040 en e-mail 
aemeente@veldhoven.nl

''MeTvriendelijke groet, 
het College va'n Burgemeester en 
Namens deze, )

Wethouders van Veldhoven,

ing. E.J.W. Bergmeester
hoofd afdeling Regie 8i Ontwikkeling
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* Bijlage 2 Lijst aanleggen groenstroken en aanplanten diverse bomen, 
d.d. 5-2-2015, Timmermans Hoveniers
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De categorieën

Categorie 1: Daezaken met lichte horeca:
- automatiek
- broodjeszaak
- croissanterie
- koffiebar
- lunchroom
- ijssalon
-snackbar
- tearoom
- traiteur
Hierbij gaat het om winkelondersteunende horeca zonder alcohol-vergunning.

Categorie 2: Lichte horeca:
- hotel I motel I pension
- bistro
- brasserie
- restaurant
- eetcafé
- cafetaria
- shoarma I grillroom
- met eventueel een bezorg- of afhaalservice (pizza, chinees)
Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op 
het verstrekken van maaltijden I eten. Alleen hebben zij of een drank- S horecavergunning 
zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij gedurende langere tijden geopend en hebben een 
verkeersaantrekkende werking zoals shoarma- en pizzeriazaken. Ook bedrijven en inrichtingen 
gericht op het verschaffen van logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van 
consumpties en/of dranken, vallen onder deze categorie.

Categorie 3: Middelzware horeca:
- (grand)café
- bierhuis
- biljartcentrum/snookercafé
- proeflokaal
In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is 
gebaseerd op het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed 
functioneren ook een gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke 
hinder voor de omgeving met zich meebrengen.

Categorie 4: Zware horeca:
- zalenverhuur/ partycentrum (regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek, 
dansevenementen)
- dancing
- discotheek
- bar / nachtclub
- casino of amusementscentrum, met horeca
Met de zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel bezoekers 
trekken en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het casino is ook bij 
deze categorie zware horeca geplaatst, gelet op de bijzondere wetgeving waarmee deze vorm 
van vrijetijdsbesteding te maken heeft. Als zodanig veroorzaakt deze categorie aanmerkelijke 
hinder voor de omgeving.

NI.IMRO. 1705.84.0101 į ; AROM
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Bijlage 1 Staat van horeca-acitiviteiten 

Toelichting
Bepaalde horecabedrijven geven aanleiding tot klachten over onder andere 
muzieklawaai, rumoerig en vernielzuchtig optreden, rondhangen van caféverlaters, 
parkeerproblemen en verkeersaantrekking. Ook kan het karakter van de buurt worden 
aangetast wanneer horecabedrijven worden gevestigd in voormalige winkels of 
woningen. Evenals bij gewone bedrijfsactiviteiten is de overlast/hinder van horeca-activiteiten 
niet alleen een zaak van de milieuwetgeving, maar is er tevens sprake van aspecten van 
ruimtelijke ordening. Immers, ook bij horeca-activiteiten is sprake van een meer of mindere 
mate van hinder/overlast voor de (leef-) omgeving.
Teneinde in bestemmingsplannen een differentiatie op te nemen van horecabedrijven 
kan de volgende categorie-indeling in een Staat van horeca-activiteiten worden 
gemaakt:

Categorie 1: dagzaken met lichte horeca
Horecabedrijven die, gelet op de aard en de omvang ervan, zowel uit functionele als uit 
milieuoverwegingen niet of nauwelijks storend werken op de bestaande en/of 
toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven. Vestiging in deze categorie 
van horecabedrijven beperkt de omringende functies niet; omringende functies sluiten 
vestiging van horecabedrijven niet uit. In deze categorie bedrijven worden geen 
alcoholhoudende dranken gedronken.

Categorie 2: lichte horeca
Horecabedrijven uit deze categorie hebben, net als bedrijven in categorie 1, niet of 
nauwelijks storend werking ten opzichte van omliggende functies. Het verschil tussen 
categorie 1 en 2 is dat in categorie 1 geen alcoholhoudende dranken worden 
geschonken en categorie 2 wel.

Categorie 3: middelzware horeca
Horecabedrijven die, gelet op de aard en de omvang ervan, zowel uit functionele als uit 
milieuoverwegingen in geringe mate storend kunnen werken op de bestaande en/of 
toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven.
Vestiging van horecabedrijven in deze categorie beperkt in geringe mate de omringende 
functies; omringende functies kunnen soms vestiging uitsluiten.

Categorie 4: zware horeca
Horecabedrijven die, gelet op de aard en de omvang ervan, zowel uit functionele als uit 
milieuoverwegingen in min of meer ernstige mate storend kunnen werken op de 
bestaande en/of toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven.
Vestiging van horecabedrijven in deze categorie beperkt in ruime mate de omringende 
functies; omringende functies zullen in vele gevallen vestiging uitsluiten.

♦»V A ROM
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Bijlagen bij de regels

» Bijlage 1 Staat van horeca-acitiviteiten

* Bijlage 2 Lijst aanleggen groenstroken en aanplanten diverse bomen, 
d.d. 5-2-2015, Timmermans Hoveniers
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Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Zandoerleseweg 33'.
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Artikel 10 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld In het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten ofte laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

V/ AROMNL.IMRO. 1705.84.0101
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid voor het 
vergroten van de ínhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10X.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Ķ - AROMNL.IMRO. 1705.84.0101
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregel 
«

8.1 Afwijking van maatvoeringen en overschrijdingen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

wordt vergroot tot maximaal 10 m en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m;

b. de regels en de bouw toestaan van niet voor bewoning bestemde gebouwen met een 
ínhoud van ten hoogste 50 m3 en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m ten dienste 
van het openbaar nut, zoals schakelhuisjes, wachthuisjes, transformatorhuisjes, 
telefooncellen, alsmede andere bouwwerken, zoals muurtjes, standbeelden en 
lichtmasten; gasdrukmeetstations en verkooppunten voor motorbrandstoffen 
uitgezonderd.

8.2 Verlening
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.1 kan slechts worden verleend, mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad;
c. er sprake is van een zorgvuldige landschappelijke inpassing.

ķý AROMNL.IMRO. 1705.84.0101
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 
verkeer onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

c. gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve 
van prostitutie.
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Artikel 6 Algemene bouwregels

6.1 Bestaande maximale maten
In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of Ínhoud van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht danwel de Woningwet tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de 
bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, 
oppervlakte en/of ínhoud in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

6.2 Bestaande minimale maten
In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht danwel de Woningwet tot stand zijn gekomen minder bedraagt dan in de 
bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt die afstand in afwijking 
daarvan als minimaal toegestaan.

į;ļAROMNL.IMR0.170S.84.0101



Zandoerlcscwcg 33 tc Veldhoven
Bestemmingsplan Zandoerleseweg 33 te Veldhoven

Gemeente Veldhoven

Blad 21 van 32

februari 2015

ontwerp

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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4.2.3 Voorwaarden
De in artikel 4.2.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek 

kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan 
wel

b. voldaan wordt aan het bepaalde in het artikel algemene bouwregels, waarbij wordt 
aangetoond dat de betrokken archeologische waarden door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voorschriften te verbinden, gericht op:

1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden;

2. het doen van opgraving;
3. het begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige.

4.3 Wijzigingsbevoegdheid
4.3.1 Wijziging dubbelbestemming
Bevoegd gezag kan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' wijzigen door:
a. de bestemming op de verbeelding geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien:

1. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische 
waarden aanwezig zijn;

2. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht 
dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden voorziet;

b. de bestemming naar ligging van de archeologische waarden te verschuiven;
c. de bestemming naar omvang van het terrein met archeologische waarden te verkleinen.
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Artikel 4 Waarde - archeologie

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de 
archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle elementen.

4.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden

4.2.1 Werken en werkzaamheden
Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren:
a. het algemeen verstoren van de bodem dieper dan 0,3 meter;
b. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
c. het vellen en/of rooien van diepwortelende beplantingen of bomen;
d. het uitvoeren van grondwerk (al dan niet vergunningplichtig);
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze drijven van voorwerpen in 

de grond;
f. het aanbrengen van ondergrondse leidingen of andere ondergrondse constructies;
g. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen;
h. het scheuren van grasland;
i. het verlagen van het waterpeil.

4.2.2 Uitzonderingen
Het verbod van artikel 4.2.1 is niet van toepassing voor werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden:
a. met een diepte van minder dan 0,3 meter onder het maaiveld;
b. de oppervlakte van de bodemingreep minder is dan 100 m2;
c. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een 

omgevingsvergunning is verleend;
d. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en 

waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen omgevingsvergunning vereist was;
e. welke betreffen het normale onderhoud, beheer en gebruik;
f. welke noodzakelijk zijn ten behoeve van het beheer/onderhoud van de aanwezige 

archeologische waarden;
g. op gronden die door het bevoegd gezag archeologisch zijn vrijgegeven.
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3.7.2 Wijziging aanduiding bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan de grootte, vorm en ligging van een op de verbeelding opgenomen
aanduiding 'bijgebouwen' veranderen, danwel een nieuwe aanduiding 'bijgebouwen' op de
verbeelding opnemen, met in achtneming van de volgende regels:
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden 
geschaad;

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
architectonische en/of cultuurhistorische waarden;

c. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
vormgeving;

d. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast.
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3.6 Sloopregeling cultuurhistorisch waardevol pand

3.6.1 Sloopvergunningplichtige activiteiten
Het is verboden om op de gronden met de functieaanduiding 'waarde cultuurhistorie' (cw) 
zonder of in afwijking van een schríftelijke vergunning van burgemeester en wethouders een 
voormalige silo geheel of gedeeltelijk te slopen.

3.6.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het in 3.6.1. vervatte verbod geldt niet voor sloopwerkzaamheden:
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een 

omgevingsvergunning om te slopen is verleend;
b. die het normale onderhoud betreffen;
c. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

3.6.3 Criteria voor omgevingsvergunning om te slopen
De in 3.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend:
De sloopvergunning kan worden verleend indien:
a. indien uit een cultuurVbouwhistorisch projectonderzoek blijkt, dat de cultuurhistorische 

waarden niet op onaanvaardbare wijze worden verstoord, casu quo worden behouden, 
versterkt en/of ontwikkeld;

b. indien uit een onderzoek als genoemd onder sub a blijkt dat de aanwezige waarden worden 
verstoord dan wel vernietigd wordt gemotiveerd hoe men vanuit die waarden nieuwe 
ontwikkelingen realiseert die binnen de karakteristiek als gebleken uit het 
cultuurhistorische basisonderzoek passen;

c. indien de instandhouding van de silo geen bijdrage meer levert aan de culuurhistorische 
waarde van de voormalige silo en de omgeving.

3.6.4 Specifieke gebruiksregel
Het is verboden de gronden en of bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze 
waardoor het cultuurhistorisch en/of ruimtelijk waardevol object wordt ontsierd of in gevaar 
gebracht.

3.7 Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1 Wijzigen bouwvlak
Het bevoegd gezag kan het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat de grootte van het 
bouwvlak wordt vergroot, de vorm van het bouwvlak wordt gewijzigd dan wel ter plaatse een 
nieuw bouwvlak wordt aangegeven, met inachtneming van de volgende regels:
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden 
geschaad;

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
architectonische en/of cultuurhistorische waarden;

c. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
vormgeving;

d. een landschappelijke inpassing dient te zijn verzekerd;
e. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de verkeersveiligheid;
f. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;
g. het bouwvlak mag maximaal 10l?6 worden vergroot.

fe AROMNL. IMRO. 1705.84.0101



Zandoerleseweg 33 te Veldhoven
Bestemmingsplan Zandoerleseweg 33 te Veldhoven

Gemeente Veldhoven

Blad 16 van 32

februari 2015

ontwerp

3.4.5 Carports
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
3.2.2 en 3.2.4, voor het bouwen van bouwwerken in de vorm van 'carports' buiten het
bouwvlak en buiten de aanduiding 'bijgebouwen', indien wordt voldaan aan de volgende regels:
a. carports mogen uitsluitend worden opgericht naast de zijgevel van de woning en het 

verlengde daarvan, vanaf 3 meter vóór de voorgevellijn en het verlengde daarvan en tot 1 
meter achter het bouwvlak;

b. per dienstwoning mag maximaal één carport worden opgericht;
c. de goothoogte van de carport mag niet minder dan 1,5 meter en niet meer dan 3 meter 

bedragen;
d. de bouwhoogte van de carport mag niet meer dan 3,2 meter bedragen, met dien verstande 

dat een maximale bouwhoogte van 4,5 meter is toegestaan voor carports die op een 
afstand van minimaal 2 meter achter de voorgevellijn zijn gelegen;

e. de bebouwde oppervlakte van de carport mag niet meer dan 20 m2 bedragen buiten het 
bebouwingsvlak met een afwijking;

f. de lengte van de carport mag niet minder 4 meter en de breedte niet minder dan 2,5 meter 
bedragen.

3.5 Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Algemeen
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor andere vormen van detailhandel en horeca 

als bedoeld in artikel 3.1 is niet toegestaan;
b. er is slechts één zelfstandig bedrijf toegestaan;
c. buitenopslag ten behoeve van de in artikel 3.1 toegestane functie is niet toegestaan;
e. het is niet toegestaan vrijstaande bijgebouwen behorende bij de bovenwoningen te 

gebruiken als woonruimte;
e. het is niet toegestaan bijgebouwen behorende bij de bovenwoningen of bedrijfsgebouwen 

te gebruiken als zelfstandige woningen;
f. een seksinrichting is niet toegestaan.

3.5.2 Voorwaardelijke verplichting
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en 

het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 1 
opgenomen bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform de in bijlage 2 en 3 opgenomen inrichtingsschets en lijst 
met groenstroken en aanplanten van diversen bomen, teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
in lid opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat 
binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering 
wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de 
in bijlage 2 en 3 van de regels opgenomen inrichtingsschets en lijst met bomen, teneinde te 
komen tot een goede landschappelijke inpassing.
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4. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
architectonische en/of cultuurhistorische waarden.

3.4.2 Afwijkende maatvoering fietsenberging
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
3.2.1 sub voor:
a. het bouwen van een fietsenberging buiten het bouwvlak tot een gezamenlijke oppervlakte 

van maximaal 10 m2 per bouwperceel.

3.4.3 Afwijken erkers
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
3.2.3, sub b voor het toestaan van een erker aan de voorgevel waarvan de breedte meer dan 
75% van de breedte van het hoofdgebouw bedraagt, met inachtneming van de volgende regels:
a. de overige bepalingen in artikel 3.2.3 blijven van toepassing;
b. er bestaan geen bezwaren vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid of in verband met de 

ontsluiting van percelen;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken en de belangen van derden worden niet 
onevenredig geschaad;

d. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
vormgeving;

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
architectonische en/of cultuurhistorische waarden.

3.4.4 Afwijkende maatvoering bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
3.2.4 voor:
a. het bouwen van een erfafscheiding tot een maximale bouwhoogte van 3,0 meter ten 

behoeve van geluidsreducenng;
b. het bouwen van antenne-installaties tot een hoogte van maximaal 40 meter;
c. het bouwen van vrijstaande licht- en andere masten en overige bouwwerken geen 

gebouwen zijnde met een grotere hoogte;
met inachtneming van de volgende regels:
1. het bouwen van een erfafscheiding tot een maximale bouwhoogte van 3,0 meter is 

enkel toegestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het verminderen van de 
geluidshinder doordat infrastructurele maatregelen hier aanleiding toe geven;

2. indien een erfafscheiding tot een maximale bouwhoogte van 3,0 meter wordt gebouwd 
dient te worden aangetoond dat door de hogere bouwhoogte sprake is van 
vermindering van de geluidsoverlast;

3. er bestaan geen bezwaren vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid of in verband met 
de ontsluiting van percelen;

4. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken en de belangen van derden worden niet 
onevenredig geschaad;

5. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
vormgeving;

6. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
architectonische en/of cultuurhistorische waarden.
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c. de maximale bouwhoogte voor pergola’s mag niet meer dan 2,70 meter bedragen;
d. voor erfafscheidingen geldt:

1. achter het verlengde van de voorgevellijn, voorzover niet gericht naar het openbaar 
toegankelijk gebied, zijn dichte erfafscheidingen tot een bouwhoogte van niet meer dan 
2 meter toegestaan;

2. achter het verlengde van de voorgevellijn, voorzover gericht naar het openbaar 
toegankelijk gebied, zijn open erfafscheidingen tot een bouwhoogte van 2 meter 
toegestaan;

e. voor schotelantennes geldt:
1. schotelantennes mogen een doorsnede hebben van maximaal 2 meter en een 

bouwhoogte van maximaal 3 meter;
2. schotelantennes mogen niet aan de voorgevel van een hoofdgebouw worden opgericht 

en de grens van het bouwvlak en de aanduiding bijgebouwen niet overschrijden;
f. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 2 

meter.

3.3 Nadere eisen

3.3.1 Nadere eisen parkeergelegenheid
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot het realiseren van voldoende 
parkeergelegenheid.

3.3.2 Nadere eisen bebouwing
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten 
behoeve van:
1. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de milieusituatie;
4. de sociale veiligheid;
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
6. de waarborging van het watersysteem zodat hydrologisch neutraal wordt ontwikkeld.
7. de in lid 1 aangegeven cultuurhistorische waarden van de voormalige graansilo.

3.4 Afwijken van de bouwregels

3.4 i Afwijkende maatvoering bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
3.2.2 voor:
a. het bouwen van antenne-installaties tot een hoogte van maximaal 40 meter;
b. het bouwen van vrijstaande licht- en andere masten en overige bouwwerken geen 

gebouwen zijnde met een grotere hoogte;
met inachtneming van de volgende regels:
1. er bestaan geen bezwaren vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid of in verband met de 

ontsluiting van percelen;
2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken en de belangen van derden worden niet 
onevenredig geschaad;

3. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
vormgeving;
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2. vernieuwen en ontwikkelen geschiedt vanuit en met respect voor de cultuurhistorische 
waarden.

b. het hoofdgebouw dient in het bouwvlak te worden gebouwd en bijgebouwen mogen in het 
bouwvlak worden gebouwd.

c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
d. de maximale goot- en bouwhoogte mag ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en 

bouwhoogte' (m) niet worden overschreden;
e. de dakhelling van het hoofdgebouw mag ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

dakhelling' maximaal het aantal graden bedragen zoals op de verbeelding is aangegeven.
f. de bebouwde oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt minimaal het percentage zoals 

op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'minimum bebouwingspercentage terrein' 
is aangegeven.

3.2.2 Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen'
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen worden 

gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen dan de 

bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0.25 meter;
d. een overkapping mag uitsluitend ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding — 

overkapping' worden gebouwd waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan de 
bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0.25 meter;

e. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3.20 meter;
f. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4.50 meter.

3.2.3 Erkers ten behoeve van vrijstaande bedrijfs- of dienstwoning

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2.2 sub a, zijn bouwwerken in de vorm van 'erkers' al
dan niet met bijbehorende overkapping buiten het bouwvlak en buiten de aanduiding
'bijgebouwen' toegestaan, indien wordt voldaan aan de volgende regels:
a. de erker met bijbehorende overkapping is gelegen tegen de voorgevel van het 

hoofdgebouw, dan wel is de erker met bijbehorende overkapping gelegen tegen de voor- én 
zijgevel van het hoofdgebouw;

b. de breedte van de erker aan de voorgevel mag niet meer dan 75'Ji bedragen dan de 
breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;

c. de bouwhoogte van de erker en de bijbehorende overkapping mag niet meer dan 3,6 meter 
bedragen;

d. de afstand van de voorzijde van de erker met bijbehorende overkapping tot aan de voorste 
en zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2 meter;

e. de diepte en breedte van de erker met bijbehorende overkapping mag niet meer dan 1,5
meter bedragen.

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. antenne-installaties dienen minimaal 1 meter van de perceelsgrens te worden geplaatst en 

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 15 meter;
b. licht- en andere masten dienen minimaal 1 meter van de perceelsgrens te worden geplaatst 

en de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter;
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

3.1.1 Bestemming
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het behoud van de wezenlijke kenmerken van de cultuurhistorische waardevolle voormalige 

graansilo, ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde' (cw);
b. detailhandel in agrarische producten, streekproducten, verkoop van dieren, diervoer en 

aanverwante producten, waarbij de maximale verkoopvloeroppervlakte 150 m2 mag 
bedragen;

c. dagrecreatie, uitsluitend in de vorm van 'kook en workshops' en fietsverhuur;
d. maatschappelijke voorzieningen, waarbij het maximum vloeroppervlak van 50 m2 

bedraagt, uitsluitend in de begane grondbouwlaag;
e. een kleinschalige horecabedrijf categorie 2 van de in de bijlage opgenomen 'Staat van 

horeca-activiteiten', waarbij het maximum vloeroppervlak van 100 m2 bedraagt, 
uitsluitend in de begane grondbouwlaag;

f. gestapelde woningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen' en 'gestapeld' en, 
waarbij het maximaal aantal wooneenheden, zoals ter plaatse van de aanduiding 
'maximum aantal wooneenheden’ aangegeven, niet mag worden overschreden;

g. een vrijstaande bedrijfs- of dienstwoning, waarbij uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'vrijstaand' één vrijstaande bedrijfs- of dienstwoning is toegestaan;

h. een terras, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras';
i. het aantal parkeerplaatsen dat overeenkomt met het aantal zoals op de verbeelding ter 

plaatse van de aanduiding 'minimum aantal parkeerplaatsen' is aangegeven;
met de daarbij behorende voorzieningen, zoals:
j. tuinen, erven en verhardingen;
k. opslag van goederen;
l. groenvoorzieningen;
m. nutsvoorzieningen;
n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
o. laad- en losplaatsen;
p. bouwwerken.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Regels met betrekking tot het bouwvlak 
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. er mag ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde' slechts worden gebouwd 

indien blijkt dat de cultuurhistorische waarden, die bestaan uit:
- een vierkante vertikaal geplaatste gesloten donkere kolom, aan de bovenzijde afgetopt 

met een glazen uitkijk, qua vormgeving lijkend op een luchtwachtpost;
- het in de geleding van het object, strenge, gesloten karakter van de hoofdbouw;
- de wijze waarop de donkere bouw zich aftekent tegen de lucht in het overigens vrij 

open landschap;
niet wordt verstoord of vernietigd, met in achtneming van het volgende:

1. behoud onderhoud en versterken gaat voor vernieuwen en ontwikkelen;
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2.11 vloeroppervlakte:
de oppervlakte van een ruimte gemeten vanaf de binnenzijde van de scheidingsconstructie.

2.12 overschrijding bouwgrenzen:
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken 
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1,5 m 
bedraagt.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten (Nen 2580):

2.1 afstand van een gebouw tot de achterperceelsgrens:
de afstand van een gebouw tot de achterperceelsgrens wordt bepaald door het buitenwerks 
meten van de kortste afstand van enig punt van het gebouw tot de achterperceelsgrens.

2.2 afstand van een gebouw tot een perceelsgrens:
de afstand van een gebouw tot een perceelsgrens wordt bepaald door het buitenwerks 
meten van de kortste afstand in meters van enig punt van het gebouw tot aan de 
perceelsgrens.

2.3 breedte van gebouwen:
de breedte van gebouwen wordt bepaald door het meten van de afstand in meters tussen de 
buitenwerkse eindgevelvlakken (indien geen sprake is van een rechthoekig gebouw: de 
gemiddelde breedte van het gebouw).

2.4 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk:
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidsmuren.

2.5 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.6 de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.7 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.8 de ínhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.9 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk.

2.10 diepte van gebouwen:
de diepte van gebouwen wordt bepaald door het meten van de grootste afstand in meters 
tussen de buitenwerkse eindgevelvlakken.
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1.71 waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, 
waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan 
voorzieningen als duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten en dergelijke.

1.72 woonunit:
een geprefabriceerde en verplaatsbare woning van maximaal 75 m2 bruto vloeroppervlakte, 
voor gebruik als afhankelijke woonruimte.

1.73 zelfstandige woning:
de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen, zonder daarbij 
afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning en die niet aan wettelijke 
beperkingen is onderheven.

1.74 zolder:
ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met schuine daken en die in functioneel 
opzicht deel uitmaakt/uitmaken van (de) daaronder gelegen bouwlaag of bouwlagen.
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1.60 seksinrichting:
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 
erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: 
een seksbioscoop, een seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, 
waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, erotisch getinte horeca en 
raamprostitutie, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.61 uitbouw:
de vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw, die qua afmetingen en/of 
visueel opzicht (onder meer voor wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm) 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.62 verblijfsgebied:
gronden waarbij de nadruk ligt op het verblijf van personen in het openbaar gebied en die 
tevens een verkeersfunctie hebben voor fietsers en voetgangers.

1.63 verkoopvloeroppervlak (WO):
de netto vloeroppervlakte van de verkoopruimte, dat wil zeggen het voor het winkelend 
publiek toegankelijke deel van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte 
achter toonbanken en kassa's.

1.64 voorgevel:
de naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel van een gebouw.

1.65 voorgevellijn:
de denkbeeldige lijn door de voorgevel of de als zodanig op de verbeelding aangeduide 
gevellijn(en).

1.66 voorgevelzone:
het gebied gelegen tussen de voorste bouwgrens en de lijn die evenwijdig aan en op een 
afstand van 2 meter achter die voorste bouwgrens is gelegen.

1.67 voorste bouwgrens:
de naar de weg gekeerde bouwgrens of, indien een bouwvlak met meerdere zijden aan de 
weg grenst, die bouwgrens waar op de verbeelding een gevellijn is aangeduid.

1.68 vrijstaand bijgebouw:
een bijgebouw, bestaande uit een geheel vrijstaand gebouw, waarbij de afstand van enig 
punt van het gebouw tot andere bouwwerken minimaal 1 meter bedraagt.

1.69 vrijstaande woning:
een woning, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, waarvan het 
hoofdgebouw niet aan een op een aangrenzend bouwperceel gelegen gebouw is 
aangebouwd.

1.70 water:
al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere 
waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen.
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1.49 mantelzorg:
het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.

1.50 nutsvoorziening:
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 
elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in 
ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en 
zendmasten .

1.51 ondergeschikte bouwdelen:
bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten het gebouw uítsteken, zoals schoorstenen, 
windvanen en liftschachten.

1.52 open erfafscheiding:
een erfafscheiding met een constructie die wel de toegang tot de achterliggende gronden 
fysiek belemmert, maar waarbij het zicht op de achterliggende gronden intact blijft, 
bijvoorbeeld door het gebruik van gaas of spijlen. Hierbij dient de constructie voor minimaal 
800A open te zijn.

1.53 overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en niet meer dan één 
eigen wand.

1.54 parenclub:
een uitgaansgelegenheid waar personen de mogelijkheid wordt geboden om seksuele 
handelingen te verrichten, zonder dat sprake is van een vergoeding van deze handelingen.

1.55 parkeerplaats:
opstelplaats ten behoeve van één auto, hieronder niet begrepen parkeergarages en/of 
garageboxen behorende bij woningen. Opstelplaatsen gelegen in collectieve 
parkeervoorzieningen en carports worden wel aangemerkt als parkeerplaats.

1.56 peil:
a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst: 35 cm boven de kruin van 
die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 
van het aansluitend afgewerkte maaiveld.

1.57 pergola:
een houten bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestaande uit een open constructie van palen 
en/of lattenwerk, onderling verbonden ten behoeve van geleide klimplanten.

1.58 prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;

1.59 raamprostitutie:
een seksinrichting bestemd voor of in gebruik voor het zich vanaf de openbare weg of een 
andere voor het publiek toegankelijke plaats, zichtbaar ter beschikking stellen tot het tegen 
betaling verlenen van seksuele diensten aan anderen (prostitutie).

į'; AROMNL. IMRO.1705.84.0101



ľanrioerleseweg 33 te Veldhoven
Bestemmingsplan Zandoerleseweg 33 te Veldhoven

Gemeente Veldhoven

Blad 6 van 32

februari 2015

ontwerp

1.37 erotisch getinte horeca:
een horecabedrijf dat tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard en tevens het bedrijfsmatig ten behoeve van 
verbruik van ter plaatse verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken.

1.38 erotische massagesalon:
een seksinrichting waar door middel van massage seksuele handelingen worden verricht 
tegen een vergoeding.

1.39 escortbedrijf:
een natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig, of in 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de 
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

1.40 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt.

1.41 gestapelde woning:
een woning, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, in een gebouw dat 
twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat.

1.42 groothandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of 
personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

1.43 hoofdgebouw:
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.44 horecabedrijf:
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het 
bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van 
nachtverblijf.

1.45 huishouden:
persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan;

1.46 kelder:
een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, tot maximaal een 
0,5 meter boven maaiveld.

1.47 luifel:
afdak of overkapping aan of bij een gebouw, aan de openbare zijde, al of niet ondersteund.

1.48 maatschappelijke voorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van openbaar bestuur, openbare dienstverlening, religie, 
verenigingsleven, onderwijs, opvoeding, cultuur en lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.
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1.23 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.

1.24 bouwlaag:
een bouwlaag is het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren in, met uitzondering 
van het souterrain en de zolder.

1.25 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten.

1.26 bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.

1.27 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.28 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.29 carport:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedoeld als overdekte stallingruimte voor 
personenauto's zonder eigen wanden of deuren.

1.30 dagrecreatie
recreatieve activiteit welke plaatsvindt binnen een periode van een uur voor zonsopgang tot 
een uur na zonsopgang.

1.31 dak:
de gesloten bovenbeëindiging van een gebouw.

1.32 dakkapel:
vertikaal raamkozijn in een schuin dak, voorzien van een eigen dak en van zijwanden, en aan 
alle zijden omgeven door het betreffende dakvlak.

1.33 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.34 dichte erfafscheiding:
een erfafscheiding met een constructie waardoor het zicht op de achterliggende gronden 
wordt belemmerd en waarbij de constructie voor meer dan 2096 dicht is.

1.35 dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, 
evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting.

1.36 erker:
een ondergeschikt uitgebouwd gedeelte (uitbouw) van een woning aan een gevel.
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1.12 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.13 bebouwingspercentage:
een in de regels of verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een 
bepaald gebied aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd met gebouwen, overkappingen 
en carports. Kelders en ondergrondse ruimten tellen niet mee voor de bepaling van de 
bebouwde oppervlakte, voorzover zij geheel onder het maaiveld zijn gesitueerd.

1.14 bedrijf:
een onderneming gericht op het produceren, vervaardigen, bewerken, herstellen, installeren 
of inzamelen van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen.

1.15 bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de 
bestemming van het gebouw of het terrein.

1.16 begane grondbouwlaag:
de onderste bouwlaag van een gebouw, niet zijnde een kelder.

1.17 begeleid wonen:
een woonvorm waar bewoners met een zorgbehoefte gezamenlijk één huishouden vormen 
met eventueel (al dan niet gezamenlijke voorzieningen voor) verzorging en begeleiding (ook 24- 
uurs begeleiding), waarbij geen sprake is van zelfstandige bewoning.

1.17 bestaande situatie (bebouwing en gebruik):
a. bij bebouwing: zoals legaal aanwezig op het tijdstip van de ter inzagelegging van het 
ontwerpplan, dan wel zoals die mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip 
aangevraagde vergunning;
b. bij gebruik van grond en opstallen: zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan 
rechtskracht heeft verkregen.

1.18 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.

1.19 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.20 bewoner:
een ieder die in de gemeentelijke basisadministratie als zodanig voor het betreffende adres 
vermeld staat en de personen die deel uitmaken van zijn/haar huishouden.

1.21 bijgebouw:
een aanbouw, uitbouw of vrijstaand gebouw dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 
aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.22 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:
het bestemmingsplan 'Zandoerleseweg 33' van de Gemeente Veldhoven;

1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMR0.0861.011700ZANDWEG33-0101 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3 aan-huis-gebonden beroep:
het door de bewoner in een woning en/of in de bij die woning behorende bijgebouwen 
uitoefenen van een beroep of beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, met 
behoud van de woonfunctie.

1.4 aan-huis-verbonden bedrijf:
het door de bewoner bedrijfsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke 
bedrijvigheid, gericht op consumentenverzorging, geheel of overwegend door middel van 
handwerk, alsmede handelsactiviteiten via het internet, waarvan de omvang zodanig is dat de 
activiteit in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de 
woonfunctie, kan worden uitgeoefend.

1.5 aanbouw:
een aan een hoofdgebouw toegevoegde, afzonderlijke ruimte die qua afmetingen en/of 
visueel opzicht (onder meer voor wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm) 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.6 aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden.

1.7 aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.8 achtergevel:
de gevel van een hoofdgebouw, die is gesitueerd tegenover de voorgevel van het betreffende 
hoofdgebouw.

1.9 afhankelijke woonruimte:
een bijgebouw, woonunit of deel van een hoofdgebouw, waarin mantelzorg wordt verleend.

1.10 antenne-installatie:
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in 
een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie.

1.11 antennedrager:
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.
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4.3 Cultuurhistorische aspecten

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het behoud van de graansilo als waardevol 
object (zie hoofdstuk 3) een belangrijk pluspunt van het voorliggende ontwerp. 
De vereiste creativiteit om van een object met beperkte grondoppervlakten een 
bruikbaar gebouw te maken, is zeker herkenbaar.

Uit cultuurhistorisch oogpunt waren er twee opmerkingen ten aanzien van het 
eerdere ontwerp. De architect heeft inmiddels zijn ontwerp aangepast naar 
aanleiding van deze eerdere opmerkingen

1. materialisatie
De eerdere ontwerptekeningen gaven aan dat de blokken die aan het gebouw zijn 
gehangen met hout bekleed waren. Dat paste niet goed bij het industriële 
karakter van het gebouw. Inmiddels is het ontwerp aangepast en is de bekleding 
vervangen door zink, een materiaal dat qua uitstraling en beter past bij de 
oorspronkelijke, te behouden industriële karakteristiek van het gebouw.

2. ge led iris
Het huidige gebouw heeft aan de bovenzijde een duidelijk herkenbaar 
uitzichtplatform. In het eerdere ontwerp was dit platform vervangen door een 
opbouw die aanstoot bij de verticale verkeerskolom aan de achterzijde. In het 
aangepaste ontwerp is een meer zelfstandige bovenzijde, overeenkomstig de 
bestaande vormgeving, aangebracht.

Door de nieuwe functie en de daarbij behorende vormgeving, is het behoud van 
het gebouw verzekerd en blijft de karakteristiek herkenbaar.

4.4 Bestemmingsplan

De aanwezige cultuurhistorische waarden dienen in het bestemmingsplan 
vastgelegd te worden. Door in de doeleindenomschrijving "het behoud van de 
wezenlijke kenmerken van de cultuurhistorisch waardevolle voormalige graansilo" 
op te nemen, wordt dit aspect mede toetsingskader voor toekomstige 
vergunningen en dergelijke. Verder dient een sloopregeling in de regels van het 
bestemmingsplan opgenomen te worden, die de gedeeltelijke sloop van het 
gebouw aan een omgevingsvergunning bindt.

's-Hertogenbosch, augustus/oktober 2014, 

ir. J.J. Cuijpers
architect en stedenbouwkundige 
(arch.reg.nr. 1.881109.003 en 2.881109.001)
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De website van het betreffende architectenbureau14 bevat de volgende 
beschrijving:

"Het gaat hier om een oude graansilo die door de modernisering zijn functie 
verloren heeft. De silo valt op in zijn omgeving waar hij hoog boven de 
uítgestrekte weilanden uitsteekt. Door zijn historie en karakteristiek uiterlijk is 
het zinvol om deze silo een nieuwe functie te geven waardoor het weer in 
gebruik genomen kan worden. Door zijn relatief kleine grondvlak (6,5 x 6,5 m) is 
een functionele inpassing niet eenvoudig.

Om er appartementen in te maken is dan ook geen voor de hand liggende 
oplossing. Maar juist door de locatie en hoogte kijk je prachtig uit op de groene 
omgeving. Door de graansilo uit te breiden creëer je wel functionele vierkante 
meters waardoor appartementenhuisvesting wel mogelijk wordt. Het idee om 
blokken op een speelse manier aan de graansilo te hangen geeft de silo een 
geheel nieuw karakter maar met behoud van zijn authentieke vorm en waarde.

Aan de achterzijde van de silo kan de verticale verkeerscirculatie aangebracht 
worden zodat het complex straks van alle gemakken voorzien wordt en het weer 
volledig mee kan in de huidige maatschappij."

Afbeelding 10 - Ontwerpschema voor de graansilo, uitgaande van het bestaande 
gebouw (links); de eerste ontwerpstap is het toevoegen van blokken aan de 
buitenzijde (tweede van links); vervolgens worden die blokken transparant gemaakt 
om optimaal te kunnen genieten van het bijzondere uitzicht (derde van links); in de 
laatste ontwerpstap wordt het ontwerp gematerialiseerd (rechts).

■1BI
-V.'-'X

•■v ţv';
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Afbeelding 11 - Ontwerp voor de voormalige graansilo (bron: buro ir. Herman Sengers, 
Bergeijk).

14 www.burosengers.nl
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4. PERSPECTIEF

4.1 Behoud gewenst

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat het gebouw een zekere 
cultuurhistorische waarde heeft als voorbeeld van een industrieel gebouw uit de 
wederopbouwperiode op het platteland en als onderdeel van een agrarisch- 
industrieel complex.

Het behoud van dit gebouw wordt gewenst geacht, niet alleen door de eigenaar, 
maar ook door de gemeente en door betrokken omwonenden. Duidelijk is, dat 
behoud op lange termijn alleen mogelijk is, als het gebouw een adequate functie 
krijgt.

Hier is het concept "behoud door ontwikkeling", dat de rijksoverheid sinds een 15 
tal járen propageert (Nota Belvedere, 1999) bij uitstek van toepassing. 
Uitgangspunt van dit concept is, dat cultuurhistorische waarden alleen behouden 
kunnen worden als het betreffende gebouw (gebied) een zinvolle bestemming 
krijgt. Door de voormalige graansilo verder te ontwikkelen als woongebouw, 
wordt het behoud verzekerd en worden de achterliggende waarden (zoals het 
feit dat het hier een markant object in het landschap betreft en de interessante 
geschiedenis van het gebouw en zijn onderdelen) voor de toekomst behouden. 
Door de ontwikkeling als woongebouw wordt er een nieuwe, interessante 
"historische laag" toegevoegd aan de geschiedenis van het gebouw, zonder dat de 
bijzondere historische waarden van de andere historische lagen, in overwegende 
mate verloren gaan.

4.2 Schetsontwerp

De eigenaar heeft door het ter zake kundig architectenbureau Buro ir. Herman 
Sengers een plan laten opstellen om in het silogebouw drie appartementen te 
maken.

'a&yïĩ.(MP,

tfcř**

Afbeelding 09 - Ontwerp voor de voormalige graansilo (bron: buro ir. Herman Sengers, 
Bergeijk)
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Het object is een typisch industrieel functioneel gebouw; de 
ordening van de afzonderlijke onderdelen is louter 
functioneel; alleen de bovenste verdieping met 
uitzichtplatform is niet strikt functioneel, omdat dit nooit 
gediend heeft als bijvoorbeeld luchtwachtpost.

- Belang vanwege een (historische) functie, gebruik of productie in het 
object/complex;

Het object is een typisch voorbeeld van een gebouw uit de 
wederopbouwperiode toen de plattelandseconomie zich 
ontwikkelde van kleinschalige op lokaal gebruik georiënteerde 
agrarische bedrijvigheid naar grootschalige op de 
wereldmarkt gerichte productie. Maalderijen werden 
diervoederbedrijven. Zo ook hier.

- Belang van het object/complex als herinnering aan een historische 
gebeurtenis of prominente bewoner/gebruiker/opdrachtgever.

Niet van toepassing.

3.3 Overzicht waardering

In de vorige paragraaf is per onderdeel aangegeven welke kenmerken en waarden 
in het gebouw en het complex waar het deel van uitmaakt, aanwezig zijn. Let 
wel: het gaat hier uitsluitend om de cultuurhistorische waardering, niet om 
schoonheid, landschappelijke waarde of ecologische betekenis.

Samenvattend kan gesteld worden dat we hier te maken hebben met een 
complex dat een typisch voorbeeld is van een industrieel complex op het 
platteland uit de periode dat de plattelandseconomie zich ontwikkelde van 
kleinschalige op lokaal gebruik georiënteerde agrarische bedrijvigheid naar 
grootschalige op de wereldmarkt gerichte productie.
Het silogebouw is een markant onderdeel van het complex, een typerend 
voorbeeld van een industrieel gebouw uit de wederopbouwperiode: functioneel, 
modernistisch vormgegeven, modern materiaalgebruik. De donkere, rechte kolom 
wordt aan de bovenzijde afgetopt met een transparant uitzichtplatform, het 
enige niet strikt functionele onderdeel van het gebouw, dat qua vormgeving sterk 
doet denken aan een luchtwachtpost.
Het silogebouw is daarnaast een markant gebouw dat een sterk verticaal element 
in het landschap vormt en daardoor markerend voor de gehele omgeving.

CUIJPERS ADVIES
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De architect (J.C. Backx uit Alphen) is een regionaal 
werkzame architect.

- Belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische 
kwaliteiten van het ontwerp;

Het object bestaat uit een vierkante vertikaal geplaatste 
gesloten donkere kolom, aan de bovenzijde afgetopt met een 
glazen uitkijk - qua vormgeving lijkend op een luchtwachtpost 
zoals die toentertijd veel gebouwd zijn. In de geleding van 
het object, het strenge, gesloten karakter van de hoofdbouw 
en de wijze waarop de donkere bouw zich aftekent tegen de 
lucht in het overigens vrij open landschap, zijn duidelijk 
esthetische kwaliteiten te herkennen.

- Belang van het object/complex wegens de ornamentiek;

Het ontbreken van ornamentiek (niet alleen samenhangend 
met de uitgangspunten van modernistische architectuur, maar 
ook met het industriële karakter van het gebouw), is juist een 
van de kenmerken van het object.

- Belang van het object/complex wegens de interieurafwerking (in 
samenhang met het exterieur).

Niet van toepassing.

Bouwhistorische waarden

- Belang van het object/complex voor de geschiedenis van de bouwtechniek;

Het object bestaat uit een gewapend betonnen skelet, aan de 
buitenzijde afgedekt met een wand bestaande uit keramische 
elementen en pleisterwerk. Deze techniek is typerend voor 
het moderne materiaalgebruik in deze fase van de 
wederopbouwperiode en zeker vernieuwend in relatie tot de 
niet-traditionele ontwikkelingen op het platteland.

- Belang van het object/complex vanwege de afleesbaarheid van de 
bouwgeschiedenis (historische gelaagdheid);

Er is in het object geen sprake van historische gelaagdheid. In 
het complex zijn de bouwperioden van de afzonderlijke 
objecten goed afleesbaar.

- Belang van het object/complex wegens het materiaalgebruik.

Zie hiervóór.

Waarden vanuit de gebruikshistorie (gerelateerd aan het object van 
onderzoek)

- Belang vanwege de ordening, samenhang of inrichting van gebouwen of 
ruimten, passend bij een (historische) functie, gebruik of productie in het 
object/complex;

CUIJPERS ADVIES
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Ensemblewaarden (samenhans) en stedenbouwkundige waarden

Belang van het object/complex als essentieel onderdeel van een groter 
geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig 
van (inter)nationale betekenis is;

Het complex is de kern van een kleinschalig buurtje aan de 
Zandoerleseweg. De grondslag daarvan werd in 1914 gevormd 
door de bouw van de windmolen en de daarbij behorende 
molenaarswoning en bedrijfsgebouwen daarna. In de járen 
daarna werden in de buurt enkele woningen opgericht. Deze 
vormen thans een stedenbouwkundig ensemble. De 
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde daarvan is 
beperkt.

- Belang van het object/complex wegens de situering, verbonden met de 
ontwikkeling/uitbreiding van een streek, stad of wijk;

Het complex vormt de kern van het plaatselijke buurtje.

- Belang van het object/complex wegens de wijze van 
verkaveling/inrichting/voorzieningen;

De verkaveling van de omgeving weerspiegelt nog steeds de 
prestedetijke situatie. Er lijken enige historisch-geografische 
waarden in de relatie van de verkaveling met de 
Zandoerleseweg aanwezig te zijn, maar dit kon in het kader 
van dit onderzoek niet nader onderzocht worden.

- Belang van het object/complex voor het aanzien van een streek, stad, 
dorp of wijk;

Door de markante hoogte van het object in het omliggende 
open landschep, is er sprake van een karakteristieke situatie. 
De sterke verticaliteit in het open landschap in de omgeving 
is bepaald markant en waardevol te noemen.

- Belang van het object/complex wegens de hoge kwaliteit van de 
bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, 
wegen, wateren en/of de bodemgesteldheid.

Van een historisch-ruimtelijke relatie met groenvoor
zieningen, wegen, wateren en/of de bodemgesteldheid is 
nauwelijks sprake; dit aspect is hier niet in noemenswaardige 
mate aan de orde.

Architec tuur hi s torische waarden

- Belang van het object/complex voor de geschiedenis van de architectuur;

Het object is een zuiver voorbeeld van modernistische 
wederopbouwarchitectuur in samenhang met de 
industrialisatie van het platteland van Noord-Brabant.

- Belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester of 
architect;

CUIJPERS ADVIES
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3. WAARDERING

3.1 Methodiek

Bij de waardestelling van het silogebouw is aangesloten op de benadering die de 
RCE in de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek'3 en andere publicaties heeft 
gekozen.

3.2 Waardering

In het navolgende worden de afzonderlijke criteria die in de waardering aan de 
orde dienen te komen voor de silotoren, afzonderlijk besproken. In de volgende 
paragraaf wordt een samenvatting/overzicht van de waardering weergegeven. 
Met "het object" wordt in het navolgende de silotoren zelf bedoeld, met "het 
complex" wordt de gehele voormalige maalderij met alle daartoe behorende 
gebouwen bedoeld.

Algemene historische waarden (gerelateerd aan maatschappelijke 
ontwikkelingen)

- Belang van het object/complex als uitdrukking van (een) culturele, sociaal- 
economische en/of geestelijke ontwikkeling(en);

Het complex is een goed voorbeeld van de maatschappelijke 
ontwikkelingen gedurende de wederopbouwperiode, waarbij 
de industrialisatie van het Brabantse platteland plaatsvond.

- Belang van het object/complex als uitdrukking van (een) geografische, 
landschappelijke en/of bestuurlijke ontwikkeling(en);

Het complex is een goed voorbeeld van de ontwikkeling van 
een relatief kleinschalige ambachtelijke plaatselijke 
graanmolen naar een relatief grootschalig regiogericht 
veevoederbedrijf, waarbij ambachtelijke methoden relatief 
snel plaats maakten voor industriële productiemethoden.

- Belang van het object/complex als uitdrukking van (een) technische en/of 
typologische ontwikkeling(en);

Het object is een voorbeeld van een vroege, nog relatief 
kleinschalige, silovorm; in de decennia na de totstandkoming 
ervan werden de silo's al snel nog een maatje groter 
(bijvoorbeeld De Heus in Ravenstein en ’s-Hertogenbosch).

- Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of 
pionierskarakter.

Dit aspect is niet nader onderzocht, maar lijkt op het eerste 
gezicht niet aan de orde.

13 RCEe.a., 2009.
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2.4 Ruimtelijke beleving

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van de voormalige graansilo is de 
ruimtelijke beleving vanuit de omgeving. De omgeving wordt gevormd door een 
landschap dat deels bestaat uit akkerlanden en afgewisseld wordt met 
beplantingsstructuren. Daardoor blijft de begane grondlaag van de meeste 
bebouwing in de omgeving buiten het zicht.

Afbeelding 08 - foto vanaf noordwestzijde: zelfs van een grote afstand is duidelijk te 
zien dat de voormalige graansilo als een sterk vertikaal element een markant 
landmark in het open landschap vormt.

Juist het feit dat de voormalige graansilo ruimschoots boven de beplanting in de 
omgeving uit torent, maakt van het gebouw een markant, in de ruime omgeving 
opvallend, landmark. Het is onmogelijk om over de nabijgelegen doorgaande weg 
te rijden en niet getroffen te worden door de sterke verticaliteit van het 
gebouw.

CUIJPERS ADVIES
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luchtwachtposten opgericht. Deze posten konden worden bemand om bij 
vijandelijke dreiging vliegtuigen te kunnen waarnemen en de positie ervan te 
bepalen. Er werden veel aparte torens gebouwd (zoals bij Bladel)10 11 12, maar vaak 
maakte men ook gebruik van hoge industriële gebouwen, zoals bij de Suikerunie 
in Dinteloord, de CHV in Veghel, De Gruyter in 's-Hertogenbosch en nog meer dan 
100 andere gebouwen in Nederland. In de loop van de járen 60 verschenen er 
straaljagers, die visuele en akoestische detectie veel moeilijker maakten en 
werd de radar verbeterd, zodat ook laag vliegende objecten konden worden 
opgespoord. In de járen 64-68 werden alle luchtwachtposten verlaten11.
De bovenste verdieping van het gebouw lijkt op een luchtwachtpost (met de 
vensters rondom en een aparte toegangstrap), maar is er, gezien het bouwjaar, 
hoogstwaarschijnlijk geen.
Wel is de vormgeving van de bovenzijde van het gebouw aan te merken als 
typerend, omdat er sprake is van een bijzondere vormgeving die mogelijk 
geïnspireerd is door de luchtwachtposten die voorheen her en der werden 
opgericht.

huidig gebruik
Het silogebouw is nu in gebruik als opstelplaats voor GSM-antennes. De begane 
grond wordt wel eens gebruikt voor ontvangsten. Voor het overige wordt het 
gebouw niet meer gebruikt.

monumenten en karakteristieke gebouwen
Er zijn in het plangebied geen beschermde monumenten aanwezig. Het 
silogebouw is geen rijks- of gemeentelijk monument en is ook niet gekwalificeerd 
als karakteristiek of anderszins waardevol op de cultuurhistorische waardenkaart 
van de provincie Noord-Brabant.

"i'At!

Afbeelding 07- Het silo-gebouw in zijn huidige toestand, juli 2014.

10 Lochem-van der Wel, S. en Lochem van, H.: Luchtwachttorens, militair erfgoed uit de 
Koude Oorlog, Historisch geografisch tijdschrift, vol. 18 (2000), afl. 3, pag. 73-86
11 www.wikipedia.nl - luchtwachtposten
12 In het BHIC is het archief van het Eerstaanwezendschap Bergen op Zoom aanwezig, 
waarin archiefstukken over luchtwachtposten en -torens in het westelijk deel van Noord- 
Brabant; die van het oostelijk deel zijn niet aanwezig en konden gedurende dit onderzoek 
niet worden opgespoord.
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de belangrijkste bezigheid. Vandaar dat in 1964 een silogebouw werd opgericht, 
waarin ruime voorraden graan konden worden opgeslagen om veevoer van diverse 
samenstellingen te maken. Al snel werd er een tweede silo gebouwd. Rond die 
tijd werd het maken van veevoer steeds meer een groot-industriële bezigheid, 
waartegen de plaatselijke bedrijfjes steeds moeilijker konden concurreren. Begin 
járen 90 moesten de veevoer-activiteiten worden gestaakt. Tegenwoordig is er in 
de voormalige bedrijfsgebouwen een kleinschalige handel in dierenvoeding 
gevestigd.

Een dergelijke ontwikkeling zien we op veel plaatsen in Brabant en de 
onderhavige locatie is dan ook illustratief voor deze ontwikkeling.

2.3 Het silo-gebouw

beschrijving
Het silo-gebouw is in 1964 gebouwd als onderdeel van de 
maalderij/veevoederfabriek. Het gebouw diende om granen en dergelijke op te 
slaan en in verschillende samenstellingen samen te voegen.

Afbeelding 06 - Bouwtekening silogebouw, gedateerd april '64 - architect: J.C. Backx, 
Alphen, behoort bij bouwvergunning d.d. 12 september 1964.

Het gebouw is vervaardigd van een gewapend betonnen skelet en bekleed met 
een schil van keramische elementen met pleisterwerk en een zwarte afwerking.

Het gebouw is een goed voorbeeld van een industrieel gebouw uit het laatste 
deel van de Wederopbouwperiode. Het is illustratief voor de industrialisatie van 
het platteland in die periode: het gebruik van modernistische vormen en niet- 
traditionele materialen.

geen luchtwachtpost
De bovenzijde van het gebouw is voorzien van een verdieping met ramen 
rondom. Vanuit deze hoge post had men een goed uitzicht op de omgeving. In de 
járen 50, tijdens de Koude Oorlog, werden op dergelijke hoge gebouwen vaak

CUIJPERS ADVIES
PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING B.V. 8



12l04-ch-rap-v3-2 28 10 2014

In 1928 werd de thans nog bestaande molenaarswoning (de huidige 
bedrijfswoning) gebouwd, evenals de bijbehorende bedrijfsruimte6. In 1932/1933 
liet de toenmalige eigenaar de molen afbreken7. Hij zette zijn molenbedrijf 
voort met een motormaalderij.

In 1964 werd het thans nog bestaande hoge silogebouw opgericht8. In 1970 de 
thans nog bestaande lagere silo9. In 1988 werd het complex verkocht aan de 
huidige eigenaar die begin járen 90 stopte met de maalderij.

plaats van de windmolen (1914-1933)

1970

Afbeelding 05 - Bouwjaar van de belangrijkste gebouwen en gebouwonderdelen op de 
locatie.

De geschetste ontwikkeling is illustratief voor de ontwikkeling van een agrarisch 
gelieerd bedrijf als een maalderij gedurende de twintigste eeuw. In het begin 
van die eeuw werd de agrarische productie van tarwe, rogge en dergelijke nog 
veelal lokaal gebruikt. Het malen gebeurde nog overwegend door windmolens. 
Vandaar dat het lonend was een oude windmolen op een andere plek op te 
bouwen. Al snel kwamen er maalmachines die efficiënter waren dan windmolens 
en minder beheer en onderhoud vergden. In de járen vóór de tweede 
wereldoorlog verdwenen de windkorenmolens dan ook in rap tempo. Bovendien 
werd er niet alleen meer gemalen voor eigen gebruik, maar ook voor veevoer. 
Langzamerhand werd niet langer het malen, maar het samenstellen van veevoer

6 mondelinge mededeling huidige eigenaar
7 www.molendatabase.nl
8 Architect J.C. Backx: ontwerp uitbreiding veevoederfabriek te Oerle, april 1964, 
bouwvergunning 22 september 1964.
9 Machinefabriek Van Aarsen Panheel: tekening voor bouwvergunning De Kort, Oerle, 
bouwvergunning 18 06 1970.

CUIJPERS ADVIES
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Typisch is het feit, dat de Zandoerleseweg ter plaatse de verkaveling doorsnijdt. 
Dat wil zeggen dat de perceelsgrenzen aan weerszijden van de weg doorlopen. 
Gewoonlijk wijst dit op het feit dat de verkaveling ouder is dan de weg. 
Historisch-geografisch is dit een bijzonder verschijnsel, omdat het een relatieve 
datering van weg en verkaveling weergeeft. Nader onderzoek van deze situatie is 
gewenst.

De standerdmolen van Oerle

Afbeelding 03 - De windmolen op de locatie 
in 1932 (één jaar voor de afbraak), foto: 
molendatabase, collectie Jacq. Bijnen, 
SHEV.

De locatie was tot in het begin van de 
twintigste eeuw in gebruik als 
akkerland. In de zomer van 1914 werd 
de oude windmolen van Oerle naar deze 
locatie verplaatst. Tevoren had de 
molen al op twee andere plaatsen 
gestaan. De locatie tussen Oerle en 
Zandoerle, op het hoogste punt van de 
omgeving, midden op de akkers, was 
gunstig voor de bouw van de windmolen. 
Het betrof een standerdmolen die 
geheel uiteen genomen kon worden en 

op de bestemde plaats weer opgebouwd. De molen had een stenen onderbouw, 
de kast was grijs geverfd met een witte omranding. Ook de windluikjes waren 
wit5.

Afbeelding 04 - Overzicht van de huidige situatie - juli 2014.

5 www.molendatabase.org; nr. 1565.
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2. AANWEZIGE CULTUURHISTORISCHE RELICTEN

2.1 Ondergrond

De locatie is gelegen op een brede dekzandrug3, die zich ten westen van 
Veldhoven in een wijde boog uitspreidt. De locatie ligt ongeveer op het hoogste 
punt van deze dekzandrug, hetgeen te maken heeft met de voorgeschiedenis van 
de locatie.
Op de dekzandrug is een relatief dik pakket donkere humeuze grond aanwezig, 
een zogenaamd esdek (bodemtype: enkeerdgronden)4. Dergelijke gronden 
ontstonden door eeuwenlange bemesting met potstalmest. Daarbij werd de mest 
van schapen en ander vee in een potstal opgevangen en gemengd met stro en 
heideplaggen. Het mengsel werd op de akkers gebracht om de grond vruchtbaar 
te houden. Op den duur ontstond een donkere bovenlaag die wel 60 tot 100 cm 
dik kon worden.
Het aanwezige bodemtype wijst op een eeuwenlang gebruik van de omgeving (en 
de locatie zelf) voor de akkerbouw.

2.2 Geschiedenis van de locatie

Op de oudste topografische kaart van dit gebied, en op de oudste kadastrale 
kaart, is de locatie als onbebouwd aangegeven (zie afbeelding 2).

Afbeelding 02 - Kadastraal Minuutplan gemeente Oerle, Sectie B, blad 2, 1811-1832; 
de locatie is met een rode lijn aangegeven.

3 Geomorfologische kaart van Nederland, blad 51, 1977.
4 Bodemkaart van Nederland, blad 51 West, 1985.
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3. Literatuuronderzoek in het algemeen.
4. Onderzoek ter plaatse.

De locatie is gelegen aan de Zandoerleseweg, de verbindingsweg tussen Oerte en 
Zandoerle, ongeveer halverwege beide kernen.

Oerle154

Oerle&c,

gąsvvegįe
Bosşŗh

Zandoerle
Einc/hoveņşe^ Baan

ha hr»P\/
Afbeelding 01 - Situatie; de locatie is omgeven door een rode lijn.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de totstandkoming van de huidige ruimtelijke structuur uiteen 
gezet en is het silogebouw nader beschreven. In hoofdstuk 3 is de waardering van 
het silogebouw en het complex waar het deel van uitmaakt opgenomen. In 
hoofdstuk 4 is het perspectief van de geconstateerde waarden weergegeven, 
waarbij het bestaande schetsontwerp als uitgangspunt is genomen.

CUIJPERS ADVIES
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ACCENÏ ADVISEURS 
CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

LOCATIE ZANDOERLESEWEG 33 GEMEENTE VELDHOVEN

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Namens de eigenaar is door Accent Adviseurs is aan Cuijpers Advies opdracht 
verstrekt voor het opstellen van een cultuurhistorische rapportage met 
betrekking tot de graansilo op de locatie Zandoerleseweg 33 in de gemeente 
Veldhoven. Dat project omvat het realiseren van een drietal wooneenheden 
binnen een voormalig silogebouw. De ruimtelijke planvorming is gaande en 
Accent adviseurs is nu bezig met de voorbereiding van de benodigde 
bestemmingsplanherziening. In het kader van die voorbereiding heeft de 
provincie Noord-Brabant het volgende medegedeeld:

"Er dient een deskundig rapport overlegd te worden waarin de cultuurhistorische 
waarden van de silo en de bedrijfsruimten! laagbouw op het perceel nader 
worden toegelicht/beschreven. In deze rapportage dient ook nadrukkelijk 
aandacht te worden besteed aan de gevolgen voor de cultuurhistorische waarden 
van de silo bij de nieuwe functie. Zo dient nader onderbouwd te worden dat de 
balkons en de materiaalkeuze geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische 
waarden, maar juist zorgen voor een behoud en herstel van deze waarden."

Een cultuurhistorisch onderzoek als dit moet een inventarisatie, waardering en 
perspectiefbeschrijving ínhouden van de eventueel geconstateerde cultuur
historische waarden.

1.2 Methode van onderzoek

Het onderzoek en advies zijn geheel overeenkomstig de desbetreffende 
richtlijnen van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed' en de Richtlijnen 
Bouwhistorisch Onderzoek* 2 opgesteld door een ter zake kundig persoon, te weten 
ir. J.J. Cuijpers, stedenbouwkundige en erfgoeddeskundige. In genoemde 
richtlijnen is aangegeven dat het onderzoek een inventarisatie, een waardering 
en een beschrijving van het perspectief moet omvatten.

De navolgende werkzaamheden zijn verricht om vorm te geven aan het 
onderzoek:
1. Analyse historische kaarten, met name de Topografische manuscriptkaart 

1836-42 en de TMK 1850;
2. Onderzoek streekarchief - digitaal toegankelijke inventarissen; vooralsnog 

zijn alleen digitaal toegankelijke inventarissen van het streekarchief en 
het rijksarchief (BHIC) onderzocht. Er is geen onderzoek in het 
streekarchief verricht. Wel is het BHIC bezocht en zijn relevante 
archiefstukken uit het BHIC onderzocht.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van 
de ruimtelijke ordening, versie 6 zoals verzonden aan de Tweede Kamer, februari 2013.
2 RCE e.a., 2009.
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ACCENT ADVISEURS

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

LOCATIE ZANDOERLESEWEG 33 GEMEENTE VELDHOVEN

Opdrachtgever
Naam
Contactpersoon
Adres
PC * plaats 
Tel.
Mail

Accent adviseurs 
Frank van der Putten 
Luchthavenweg 13E 
5657 EA EINDHOVEN 
06-10208774
frankvanderputten@accentadviseurs.nl

Gemeente/bevoegd
Naam :
Contactpersoon : 
Adres :
PC * plaats :
Telefoon :

gezag
Gemeente Veldhoven 
drs. M. Yucesan 
Postbus 10.101 
5500 GA Veldhoven 
040 2584398

Uitvoerend bureau
Naam :
Auteur :
Adres :
PC * plaats :
Tel. :
Mail :
Website :
Projectnummer :

Cuijpers Advies/ Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling b.v.
ir. J.J. Cuijpers
Gouverneur Hultmanstraat 2
5224 CJ 's-Hertogenbosch
06- 5146 1115
info@posd.eu
www.posd.eu
12104

Samenvatting

In dit rapport is de geschiedenis van de totstandkoming van het voormalige graansilogebouw aan de 
Zandoerleseweg in de gemeente Veldhoven, alsmede die van het complex waar dit gebouw deel van 
uitmaakt, uiteen gezet. Verder is de waardering van het geïnventariseerde gebouwen het complex 
waar het deel van uitmaakt opgenomen en is het perspectief van de geconstateerde waarden 
weergegeven, waarbij het bestaande schetsontwerp als uitgangspunt is genomen.
Door de nieuwe functie en de daarbij behorende vormgeving, is het behoud van het gebouw 
verzekerd en blijft de karakteristiek herkenbaar.

Versietabel

versie datum ínhoud status validatie

1-1 04 08 2014 conceptrapport concept JC

1-2 06 08 2014 Enkele tekstuele aanpassingen concept JC

2-1 25 08 2014 Enkele aanpassingen rapport JC
3-1 27 10 2014 Opmerkingen prov. d.d. 03 10 2014 verwerkt rapport JC
3-2 28 10 2014 2 tekstuele aanpassingen Definitief JC
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nr 0 1 2 3
Tekeningnr. 011 011-A1 011-A2 011-A3
Omschrijving Losse balkons en 

uitbouwen 
verspringen, 
speelse indeling 
overige
gevelopeningen

Losse balkons in 
één lijn geplaatst, 
gevelopeningen 
strak in één lijn

Uitbouwen 
geïntegreerd tot 
één uitbouw, die 
losse uitstekende 
balkons

Vergrote uitbouw 
achter, geen 
uitbouwen, 
balkons in rechter 
zijgevel,
gevelopeningen 
strak in één lijn

Kernkwaliteiten:
Modernistische
architectuur

4- + 4* 4-

Verticale, 
donkere kolom

0 0 0 4-

Glazen uitkijk 4- + 4* +
Streng, gesloten 
karakter

- - -

Donkere
aftekening

0 0 0 0

silhouet - 0 - 4-

Ontbreken
ornamentiek

4- 4 4- 4-

Modern
materiaalgebruik

4- 4 4 4-

Herkenbaarheid 
als silogebouw

- - ~ 0

totaal 1+ 24 14



Dossiernummer 20.02.053 Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven

ADVIES

van de commissie voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van 25 augustus 2020 van

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, Dijkhei 5, 5508 VT, Veldhoven

tegen het besluit van 13 juli 2020 van

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven

waarbij het verzoek tot aanwijzing van de kerktoren van d' Ekker als gemeentelijk monument 
is afgewezen.

I. PROCESVERLOOP

1. Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) heeft bij besluit van 13 
(verzonden 16) juli 2020 het verzoek van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (hierna: 
bezwaarmaakster) tot aanwijzing van de kerktoren van d' Ekker als gemeentelijk monument 
op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening Gemeente Veldhoven (hierna: EGV) 
afgewezen (hierna: bestreden besluit).

2. Bij brief gedateerd op 25 augustus 2020 heeft bezwaarmaakster bezwaar gemaakt tegen 
het bestreden besluit. Volgens de stempel op de brief heeft het college het bezwaarschrift op 
21 augustus 2020 ontvangen.

3. Het college heeft een verweerschrift ingediend.

II. SAMENVATTING BEZWAAR

Het bezwaarschrift bevat, samengevat, de volgende argumenten:

1. De monumentencommissie adviseert het verzoek toe te wijzen omdat de toren 
cultuurhistorische waarde heeft en behoudenswaardig is als referentie naar de naoorlogse 
dorpsontwikkeling van Veldhoven en als Wederopbouwarchitectuur.

2. De overige adviezen van de commissie om het hele gebied d' Ekker nader cultuurhistorisch 
te laten onderzoeken zijn niet relevant.

3. Een toetsing aan de Omgevingswet is evenmin relevant. Deze wet treedt pas op 1 januari 
2022 in werking en is derhalve op dit moment geen geldende wetgeving.

III. HOORZITTING

De commissie voor de bezwaarschriften (hierna: commissie) heeft op 10 december 2020 een 
hoorzitting gehouden. Op de zitting hebben bezwaarmaakster en het college zich laten 
vertegenwoordigen. De commissie heeft in haar oordeelsvorming datgene wat op de zitting is 
besproken betrokken.

IV. RELEVANTE RECHTSREGELS

Het bestreden besluit moet worden beoordeeld binnen het wettelijk kader van de 
Gemeentewet en de EGV. Voorts dient het bestreden besluit getoetst te worden aan de eisen
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die de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) aan het nemen van beschikkingen en 
besluiten stelt, in het bijzonder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 149 Gemeentewet
De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

Artikel 1, aanhef en onder a. EGV
Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:
a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk 

monument aangewezen:
1. zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap 

of cultuurhistorische waarde;

Artikel 3. eerste en tweede lid. EGV 
De aanwijzing tot gemeentelijk monument
1. Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument 

aanwijzen als gemeentelijk monument.
2. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college advies aan de 

monumentencommissie.

V. BEOORDELING BEZWAAR

1. De commissie gaat op basis van het overgelegde dossier en dat wat op de hoorzitting naar 
voren is gebracht uit van de volgende relevante feiten en omstandigheden.

1.1. Bezwaarmaakster heeft bij brief van 5 februari 2020 een aanvraag ingediend tot 
aanwijzing van de kerktoren van d' Ekker als gemeentelijk monument.

1.2. Op 9 april heeft de monumentencommissie advies uitgebracht over de aanvraag.

1.3. Het college heeft daarop het bestreden besluit genomen. Tegen dit besluit richt zich het 
bezwaar.

2. De commissie dient de vraag te beantwoorden of het college terecht en op goede gronden 
heeft kunnen besluiten de aanvraag tot aanwijzing van de kerktoren van d' Ekker als 
gemeentelijk monument af te wijzen. Zij overweegt daartoe als volgt.

2.1. Op grond van artikel 1, aanhef en onder a en artikel 3, eerste lid, van de EGV kan het 
college, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een zaak die van algemeen belang 
is vanwege zijn schoonheid of cultuurhistorische waarde aanwijzen als gemeentelijk 
monument. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de EGV vraagt het college, voordat het 
over de aanwijzing een besluit neemt, advies aan de monumentencommissie.

2.2. Alvorens de commissie toekomt aan een beoordeling van het bestreden besluit dient zij 
vast te stellen of de bepalingen van de EGV waarop het bestreden besluit berust (nog) van 
toepassing zijn. In het verweerschrift en ter zitting is van de zijde van het college betoogd dat 
de EGV zoals die op 30 december 2010 in werking is getreden ook na vervanging van de 
Monumentenwet door de Erfgoedwet zijn geldigheid heeft behouden. De commissie is van 
oordeel dat de grondslag van de EGV is gelegen in de zelfstandige verordenende bevoegdheid 
van artikel 149 van de Gemeentewet, waarin is bepaald dat de raad de verordeningen maakt 
die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. Dat blijkt ook uit de vermelding omtrent 
de grondslag van de EGV op Overheid.nl. De Monumentenwet voorziet niet in een grondslag 
voor vaststelling van een gemeentelijke verordening inzake aanwijzing van gemeentelijke 
monumenten. De geldigheid van de EGV hangt derhalve niet af van (de intrekking van) de 
Monumentenwet. Voor zover bovendien in de grondslag van de EGV is verwezen naar de 
bepalingen van de Monumentenwet - concreet de artikelen 12, 15 en 38 van de 
Monumentenwet - gaat het om bepalingen die conform het overgangsrecht van artikel 9.1 van
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de Erfgoedwet in stand blijven tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is dan ook geen 
aanleiding voor de conclusie dat de EGV van rechtswege is vervallen.

2.3. De commissie overweegt dat de aanwijzing van gemeentelijke monumenten een 
discretionaire bevoegdheid is van het college. Dat betekent dat het college vrij is in zijn 
afweging omtrent de aanwijzing. De EGV bevat geen verplichting tot aanwijzing indien aan 
bepaalde voorwaarden of criteria is voldaan. Wel is een (procedurele) verplichting opgenomen 
om voorafgaand aan besluitvorming advies te vragen aan de monumentencommissie.

2.4. De commissie stelt vast dat de monumentencommissie, samengevat, het volgende heeft 
geadviseerd:

» De toren van d' Ekker aan te wijzen als gemeentelijk monument
» Voor de waardevolle stedenbouwkundige structuur waar de toren onderdeel van uitmaakt 

een cultuurhistorische verkenning met waardenstelling op te laten stellen

In het bestreden besluit is gesteld dat het college het advies van de monumentencommissie 
heeft overgenomen. De commissie constateert echter dat het advies slechts is overgenomen 
voor wat betreft de cultuurhistorische verkenning. De toren van d' Ekker is, anders dan de 
commissie adviseert, niet aangewezen als gemeentelijk monument. Het bestreden besluit is 
daardoor niet deugdelijk gemotiveerd en genomen in strijd met het motiveringsbeginsel van 
artikel 3:46 van de Awb. Nu de bezwaarfase de gelegenheid biedt tot een volledige 
heroverweging van het bestreden besluit, kan het college dit gebrek in de beslissing op 
bezwaar herstellen. De commissie overweegt in dat verband als volgt.

2.5. Zoals ter zitting van de zijde van het college is toegelicht, beschermt de gemeente 
Veldhoven gemeentelijke monumenten al sinds zeven of acht jaar niet door aanwijzing als 
gemeentelijk monument, maar door opname in het bestemmingsplan. De betreffende objecten 
of structuren krijgen in het bestemmingsplan in dat geval de dubbelbestemming of aanduiding 
"Cultuurhistorisch waardevoľ'. Daaraan is een bouwverbod gekoppeld om de waardevolle 
kenmerken te beschermen. Voor deze ruimtelijke bescherming van monumenten is gekozen 
om de nadelen van de (te gedetailleerde) bescherming als gemeentelijk monument te 
ondervangen, aldus het college. Tevens wordt daarmee geanticipeerd op de systematiek van 
de Omgevingswet, waarbij bescherming van monumenten in het omgevingsplan zal worden 
opgenomen.

2.6. De commissie is van oordeel dat het de gemeente Veldhoven vrijstaat om de 
bescherming van gemeentelijke monumenten in het bestemmingsplan te verankeren zoals 
hiervoor overwogen en geen gemeentelijke monumenten aan te wijzen op de voet van de EGV 
en de Erfgoedwet. Deze onderbouwing dient dan wel ten grondslag te worden gelegd aan de 
afwijzing van de aanvraag van bezwaarmaakster tot aanwijzing als gemeentelijk monument, 
die immers haar verzoek tot aanwijzing van de toren van d'Ekker op grond van de EGV heeft 
ingediend. De motivering van het bestreden besluit dient in die zin dan ook te worden 
aangevuld. Hierbij dient het college ook aandacht te besteden aan de stelling van 
bezwaarmaakster dat de door het college gekozen systematiek van het aanwijzen van 
gemeentelijke monumenten minder bescherming biedt dan aanwijzing op grond van de EGV. 
Voorts dient het college te onderbouwen waarom, hoewel de monumentencommissie om 
advies is gevraagd, het advies slechts gedeeltelijk heeft overgenomen. In de belangenafweging 
tot afwijzing dient tot slot ook het belang van bezwaarmaakster als aanvrager te worden 
betrokken. De commissie geeft daarnaast in overweging om, gezien de gemeentelijke 
systematiek van bescherming van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in 
bestemmingsplannen, de EGV in te trekken, omdat blijkens de toelichting van het college ter 
zitting nimmer een gemeentelijk monument op grond van de EGV wordt aangewezen.

3. Gezien het voorgaande is de commissie van oordeel dat het bestreden besluit is genomen in 
strijd met het motiveringsbeginsel. Het college kan dit gebrek in de beslissing op bezwaar 
herstellen. Het bestreden besluit kan in stand blijven, met een verbetering van de motivering 
zoals de commissie heeft overwogen.
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VI. ADVIES
De commissie adviseert het college:

het bestreden besluit in stand te laten, met een verbetering van de motivering zoals de 
commissie heeft overwogen

Aldus vastgesteld op 6 januari 2021.

DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN,
de secretaris, de voorzitter, .

QJÃjJL^ÅSTiÙJU^^ 

mw. mr. A.E.Y. Vliegenberg mr. J.R.F. Kleefman
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Erfgoedverordening gemeente Veldhoven

Hoofdstuk 1. Algemeen 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Deze verordening verstaat onder:

* a.

gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als 
beschermd gemeentelijk monument aangewezen:

O 1.

zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, 
betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;

o 2.

terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak 
bedoeld onder 1;

* b,

gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de 
overeenkomstig deze verordening als gemeentelijk monument 
aangewezen zaken of terreinen bedoeld in onderdeel a;

« c.

beschermd monument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1. 
eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;



d.

monumentencommissie: de op basis van art. 15 Monumentenwet 1988 
ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen 
beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het 
monumentenbeleid;

« e.

gemeentelijke archeologische waardenkaart: topografische kaart van het 
gemeentelijke grondgebied of delen van het grondgebied, waarop 
archeologische monumenten en archeologische verwachtingsgebieden zijn 
aangegeven;

. f.

landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden: landelijke 
kaart met een schaal van 1:50.000, die op basis van geomorfologische 
gegevens, de kans weergeeft op de aanwezigheid van archeologische 
vindplaatsen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in hoge, middelhoge, 
lage en zeer lage trefkans;

‘ g-

provinciale Archeologische Monumentenkaart: topografische kaart van 
(delen van) het provinciale grondgebied, waarop archeologische 
monumenten en archeologische gebieden zijn aangegeven;

» h.

archeologisch verwachtingsgebied: gebied, aangegeven op de 
archeologische waardenkaart, waarvan is aangegeven dat in bepaalde 
mate archeologische vondsten of sporen te verwachten zijn;

» i.

hoge verwachtingswaarde: grote kans op archeologische vondsten of 
informatie;

‘ j-

middelhoge verwachtingswaarde: gemiddelde kans op archeologische 
vondsten of informatie;

k.



lage verwachtingswaarde: kleine kans op archeologische vondsten of 
informatie;

. 1.

plan van aanpak: plan dat weergeeft hoe een archeologische uitvoerder de 
vragen zoals omschreven in het programma van eisen denkt te gaan 
beantwoorden;

» m.

programma van eisen: programma dat door het college wordt vastgesteld 
en waarmee kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van 
archeologisch onderzoek.

» n.

gemeentelijke beleidsadvieskaart: kaart behorende bij de archeologische 
paragraaf van het bestemmingsplan.

« o.

bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

‘ P-

het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Veldhoven.

‘ q-

vergunning: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

» r.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Hoofdstuk 2. Aanwijzing gemeentelijke monumenten 

Artikel 2. Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het 
gebruik van het monument.



Artikel 3. De aanwijzing tot gemeentelijk monument 

. 1.

Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een 
monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

. 2.
Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het 
college advies aan de monumentencommissie.

. 3.

Voordat het college een monument met een religieuze bestemming dat 
uitsluitend of in overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van 
de eredienst, als gemeentelijk monument aanwijst, voert hij overleg met 
de eigenaar.

. 4.

De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond 
van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 of dat is aangewezen op grond 
van de monumentenverordening van de provincie Noord Brabant.

Artikel 4. Voorbescherming

Met ingang van de datum waarop de eigenaar van een monument de 
kennisgeving van het voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument 
ontvangt tot het moment dat de aanwijzing en registratie als bedoeld in artikel 7 
plaatsvindt, dan wel vaststaat dat het monument niet wordt geregistreerd, zijn de 
artikelen 10 tot en met 14 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

. 1.

De monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen 8 weken na 
ontvangst van het verzoek van het college.

. 2.
Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van het advies van de 
monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 12 weken na de 
adviesaanvraag.



Artikel 6. Mededeling aanwijzingsbesluit

De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt medegedeeld aan 
degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan.

Artikel 7. Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

. 1.

Het college registreert het gemeentelijke monument op de gemeentelijke 
monumentenlij st.

. 2.
De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de 
datum van de aanwijzing, de kadastrale aanduiding en een beschrijving 
van het gemeentelijke monument.

Artikel 8. Wijzigen van de aanwijzing

. 1.

Het college kan al dan niet op aanvraag van een belanghebbende de 
aanwijzing wijzigen.

. 2.
Artikel 3, tweede en derde lid, alsmede artikel 4, 5 en 6 zijn van 
overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.

. 3.

Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte 
betekenis is, blijft overeenkomstige toepassing, als bedoeld in lid 2, 
achterwege.

. 4.

De Ínhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke 
monumentenlijst aangetekend.

Artikel 9. Intrekken van de aanwijzing

1.



Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn artikel 3, tweede lid, en 
artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

. 2.
De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt 
gegeven aan artikel 3 van de Monumentenwet 1988 of de 
monumentenverordening van de provincie Noord Brabant.

. 3.

De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geregistreerd. 

Hoofdstuk 3. Instandhouding van gemeentelijke monumentale zaken 

Artikel 10. Instandhoudingbepaling 

. 1.

Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, 
onder a, sub 1, te beschadigen of te vernielen.

. 2.
Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag: 

o a.

een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 
1, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te 
wijzigen;

o b.

een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 
1, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige 
wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden 
niet indien het college nadere regels stelt met betrekking tot de wijze 
waarop werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

. 3.

4.



Het bevoegd gezag verleent, met betrekking tot een monument met een 
religieuze bestemming, geen vergunning als bedoeld in het tweede lid, 
dan in overeenstemming met de eigenaar indien en voor zover het een 
vergunning betreft, waarbij wezenlijke belangen van de 
godsdienstuitoefening in het monument in het geding zijn.

Artikel 11. De schriftelijke aanvraag

Een aanvraag als bedoeld in artikel 4.2. Besluit omgevingsrecht voor een 
vergunning als bedoeld in artikel 10 en de daarbij te overleggen gegevens en 
bescheiden worden in viervoud ingediend.

Artikel 12. Termijnen advies

. 1.

Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke 
aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de 
monumentencommissie voor advies.

. 2.
Binnen 8 weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de 
monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college.

Artikel 13. Weigeringsgronden

De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van de 
monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing houdt het bevoegd 
gezag rekening met het gebruik van het monument.

Artikel 14. Intrekken van de vergunning

De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken indien:

« a.

blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige 
opgave is verleend;

« b.

de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig 
hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te 
wegen.



Hoofdstuk 4. Beschermde monumenten

Artikel 15. Vergunning voor beschermd monument 

. 1.

Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke 
aanvraag om vergunning voor een beschermd monument aan de 
monumentencommissie.

. 2.
De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen 
acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 16. Tegemoetkoming in schade

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die 
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het 
bevoegd gezag hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen 
tegemoetkoming toe, indien de schade in relatie staat tot:

« a.

de weigering van het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 
10 te verlenen;

« b.

de voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning 
als bedoeld in artikel 10;

« c.

de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 10, derde 
lid;

Artikel 17. Strafbepaling

Degene, die handelt in strijd met het derde lid van artikel 10 van deze 
verordening, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een 
hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Artikel 18. Toezichthouders



1.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze 
verordening zijn belast:

o a.

Met betrekking tot zakelijke monumenten als bedoeld in artikel 1, 
onder a, sub 1;

de buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in 
artikel 142 Wetboek van Strafvordering, die in dienst zijn 
van of werkzaam zijn in opdracht van de gemeente 
Veldhoven;

de politieambtenaren van de politieregio Brabant-Zuidoost, 
voor zover zij werkzaam zijn binnen een territoriaal 
onderdeel dat een deel van de gemeente Veldhoven omvat.

o b.

Met betrekking tot monumentale terreinen als bedoeld in artikel 1, 
onder a, sub 2;

de buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in 
artikel 142 Wetboek van Strafvordering, die in dienst zijn 
van of werkzaam zijn in opdracht van de gemeente 
Veldhoven;

de politieambtenaren van de politieregio Brabant-Zuidoost, 
voor zover zij werkzaam zijn binnen een territoriaal 
onderdeel dat een deel van de gemeente Veldhoven omvat.

. 2.

Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de 
burgemeester aan te wijzen personen.



Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 

Artikel 19. Intrekken oude regeling

De Monumenten verordening 1991 en de bijbehorende herzieningen van 1994 en 
2006 worden ingetrokken.

Artikel 20. Overgangsrecht

. 1.

De op grond van de onder artikel 22 ingetrokken 
Monumentenverordening aangewezen en geregistreerde gemeentelijke 
monumenten, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn 
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

. 2.
Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in 
artikel 19 ingetrokken verordening.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 8 dagen na bekendmaking. 

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Erfgoedverordening Gemeente 
Veldhoven.



Fracties van CDA en D’66 te Veldhoven
Betreft de status van de toren van de voormalige St. Jozefkerk

Vragen aan het college van B&W van de gemeente Veldhoven conform artikel 42

Geacht college,

De afgelopen 2 jaar is de situatie van de status van de toren verscheidene malen 
besproken. De beantwoording van de vragen vinden onze fracties onbevredigend en 
is voor ons aanleiding om nadere vragen te stellen en tevens willen wij de 
beschikking krijgen overeen aantal zaken en besluitvorming in het verleden.

1. Onze raad heeft een herstelbedrag voor de toren gereserveerd tijdens de 
Algemene Beschouwingen in 2020. De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven 
heeft in 2019 een verzoek ingediend om de toren de status van gemeentelijk 
monument te geven. Ondanks het advies van de monumentencommissie is dit 
verzoek door uw college afgewezen. Omdat dit financiële verplichtingen voor 
de gemeente met zich zou meebrengen.

vraag:
Klopt het, dat het aanwijzen van een gemeentelijk monument de verplichting 
met zich meebrengt voor een gemeente om financieel bij te dragen?

2. De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven is tegen deze beslissing van uw 
college in beroep gegaan. De bezwarencommissie heeft het besluit van 
college afgewezen en heeft het college de opdracht gegeven om opnieuw een 
afweging te maken.

vraag:
Wat zijn uw afwegingen geworden en zo die nog niet gemaakt is: Wanneer 
gaat het college opnieuw een afweging maken naar aanleiding van de 
uitspraak van de bezwarencommissie?

vraag:
Kunnen wij de beschikking krijgen over de uitspraak en het advies van de 
bezwaren-commissie?

3. In de beantwoording van onze vragen in de gemeenteraad van 9 februari 
jongstleden heeft de portefeuillehouder laten weten, dat er een 
omgevingsonderzoek liep.

vraag:
Is het bedoelde omgevingsonderzoek inmiddels afgerond en kunnen wij de 
beschikking krijgen over de resultaten van dat omgevingsonderzoek?



4. De gemeente Veldhoven beschikt over een erfgoedverordening. 

vraag:
Kan deze erfgoedverordening aan de raad toegezonden worden

5. Met regelmaat wordt er gesproken over een voorlopige gemeentelijke
monumentenlijst uit het verleden. Deze is onderwerp van discussie geweest 
rond 2000.

vraag:
Graag willen wij de genoemde “voorlopige monumentenlijst” uit 2000 ter 
beschikking krijgen en de relevante stukken rondom de besluitvorming, die er 
toen heeft plaatsgevonden

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66 Namens de fractie van CDA
Ingrid Hartlief Ton Bolsius



Aan het college van Burgemeester en Wethouders in Veldhoven

Onderwerp: Art. 42 - openbaar maken/stellen van alle speeltuinen in Veldhoven.

Geacht college,

In de landelijke en lokale media horen we veel over de psychische problemen en klachten 
die zijn ontstaan in deze corona crisis bij jongeren en zelfs bij kinderen.

Met alle maatregelen en beperkingen is het niet makkelijk om oplossingen te vinden om 
even de ontspanning te vinden voor zowel ouders als de kinderen. Toch moeten we deze 
doelgroep niet uit het oog verliezen, anders betalen we straks de rekening.

Vanuit het Rijk worden er gelden beschikbaar gesteld om activiteiten te organiseren voor 
kinderen en jongeren uiteraard corona-proof.

We hebben in Veldhoven een mooie openbaren speeltuin in Oerle genaamd de 
Hazenwinkel. Maar met het mooie weer op komst is drukte ook niet wenselijk. Veldhoven 
kent meerdere speeltuinen, zoals o.a.: Kabouterdorp, ASV D'Ekker, Heijberg.

Onze vragen zijn omtrent dit onderwerp:

1. Is het college van mening dat spreiding van ouders met kinderen wenselijk is?
2. Kan het college in gesprek met de speeltuinen en het Rijk voor het openstellen/ 

openbaar maken van deze speeltuinen 7 dagen per week van 09.00-17.00 u.
3. Kunnen deze speeltuinen dan gecompenseerd worden voor de kosten die gemaakt 

worden bij het openbaar stellen van de speeltuinen zolang dat wenselijk is?

Met belangstelling zien we Uw beantwoording tegemoet, 

Namens de Veldhovense VVD,

Vivianne van Wieren-Kraayvanger
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VVD
Vivianne van Wieren-Kraayvanger 
Egel 19
5509 RM VELDHOVEN

datum
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6 april 2021 ons kenmerk 
IBAN

21UIT01241
NL08BNGH 0285 0087 14

Beantwoording artikel 42 vragen openbaar maken/stellen van alle speeltuinen in 
Veldhoven

Geachte mevrouw van Wieren-Kraayvanger, beste Vivianne,

In uw brief van 23 februari 2021 heeft u namens de VVD het college vragen gesteld 
over het openbaar maken van alle speeltuinen in Veldhoven. Aanleiding hiervoor is het 
feit dat uw fractie constateert dat er in de lokale en landelijke media steeds meer 
berichten verschijnen over psychische problemen en klachten die ontstaan tijdens de 
corona crisis bij jongeren en kinderen. Uw fractie stelt dat door alle maatregelen en 
beperkingen het niet makkelijk is om oplossingen te vinden om even ontspanning te 
vinden voor zowel ouders als kinderen. Uw fractie vindt dat deze doelgroep niet 
vergeten moet worden en stelt dat er vanuit het Rijk gelden beschikbaar worden 
gesteld om activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. U stelt dat met het 
mooie weer op komst, het niet wenselijk is dat het te druk wordt in de openbare 
speeltuin de Hazewinkel. U vraagt het college of spreiding van ouders en kinderen 
wenselijk is en dat daarom meerdere speeltuinen zoals Kabouterdorp, ASV D'Ekker en 
Heiberg dagelijks van 09.00-17.00 uur opengesteld kunnen worden. Ook vraagt uw 
fractie of deze speeltuinen dan gecompenseerd kunnen worden voor de kosten die 
gemaakt worden bij het openbaar stellen van de speeltuinen.

Met deze brief geeft het college puntsgewijs antwoord op uw vragen.

Is het college van mening dat spreiding van ouders met kinderen wenselijk 
is?
Het college volgt de richtlijnen van het Rijk. Volgens deze richtlijnen is spreiding van 
locaties voor ouders met kinderen inderdaad wenselijk. Omdat er in Veldhoven op 173 
locaties, in diverse wijken, al grotere en kleinere openbare speelterreintjes zijn, is 
deze spreiding op dit moment al goed mogelijk.

Kan het college in gesprek met de speeltuinen en het Rijk voor het 
openstellen/ openbaar maken van deze speeltuinen 7 dagen per week van 
09.00-17.00?
De speeltuinen Kabouterdorp, ASV D'Ekker, Heiberg zijn geen eigendom van de 
gemeente. Op dit moment zijn speeltuinen die mensen in dienst hebben en waar 
bezoekers entree moeten betalen gesloten. Dit zijn 'commerciële' speeltuinen en voor 
de wet worden ze hetzelfde behandeld als een pretpark en die moeten hun deuren nog 
gesloten houden in verband met corona. Daarom kan het college deze speeltuinen ook 
niet openstellen.



Kunnen deze speeltuinen dan gecompenseerd worden voor de kosten die 
gemaakt worden bij het openbaar stellen van de speeltuinen zolang dat 
wenselijk is?
Als gevolg van bovenstaand antwoord is compensatie van kosten niet aan de orde. 

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd

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

Noud Bex 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester

2 Z 2



D66
veldhoven

Veldhoven, 12 maart 2021

Betreft: art 42 brief aangaande ondernemers-scan 

Geacht college,

Op 11 maart hebben wij een brief ontvangen die aangeeft dat het een beantwoording is van 
een artikel 42 brief die wij op 10 februari verstuurd hebben. Het was maargoed dat u dat 
erbij zette, want wij hadden de relatie niet gelegd.
Er is geen antwoord gegeven op de vragen en er is een vraag beantwoord die we niet gesteld 
hebben.

Immers u geeft aan dat u uitvoering geeft aan de regelingen die u vanuit Den Haag moet 
uitvoeren. Die vraag hebben wij natuurlijk nooit gesteld, we mogen ervan uitgaan dat u dat 
doet en ook dat u dat evalueert. Als we daar al niet meer vanuit mogen gaan.
Maar impliciet zegt u iets anders en misschien onbedoeld: we geven uitvoering aan de 
regelingen die we vanuit Den Haag moeten en zijn niet van plan om out of the box iets 
anders te doen, een stap extra te zetten voor onze waardevolle ondernemers.

Het zal u dan ook niet verbazen dat we een tweede poging gaan doen om de vragen 
beantwoord te gaan krijgen. We hebben namelijk nergens gevraagd om meer financiële 
steun te geven, niet omdat daar geen behoefte aan is maar omdat dat soort zaken vooral via 
Den Haag geregeld worden. De ondernemers scan zoals die in Breda ingezet wordt, is iets 
heel anders.

Even een citaat uit het media bericht van BN de Stem:
Een primeur in Nederland: Bredase ondernemers kunnen hun bedrijf gratis laten scannen bij 
een onafhankelijk adviesbureau. Vervolgens wordt gekeken naar bij hun situatie passende 
oplossingen, alternatieven, of een vangnet als stoppen de beste optie is.
En even verderop in het artikel:
Haast is geboden, het water staat aan ieders lippen. Van Dorst: "Ondernemers melden zich 
via de gemeente. Binnen 24 uur nemen wij contact op, maken een afspraak en hebben twee 
werkdagen later de scan klaar en de oplossingen in beeld. We hebben één geval gehad, 
waarbij de zaak al technisch failliet was. In goed overleg met de gemeente hebben we dat 
meteen opgepakt."

In Breda is dit specifiek gericht op de horeca. In onze vraag hebben we dat losgelaten en 
gevraagd om dit breder te doen. Naar aanleiding van onze vraag, in eerste instantie, heb ik 
nog telefonisch contact gehad met wethouder Rooijackers. Hierin heb ik een verduidelijking 
van de vraag gegeven, maar dan nu maar expliciet genoemd: de vraag is om dit voor alle 
ondernemers te doen die dit willen of waarmee contact is en het actief aan te bieden.
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De vragen zijn:
1. hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief, wat is uw visie hierop?
2. ziet het college mogelijkheden om een dergelijk initiatief op te zetten, samen met 
Veldhovense ondernemers en betrokken organisaties?

Ik stel geen nieuwe vragen, dus ik hoop en verwacht dat een antwoord niet te lang op zích 
hoeft laten wachten. Hierdoor kan de beantwoording behandeld worden in de vergadering 
van 29 maart aanstaande.
Om met Breda te spreken: er is haast geboden!

Wij zijn zeer betrokken bij de situatie waarin onze ondernemers zich bevinden en hopen nog 
steeds op een positieve opvolging van het idee uit Breda.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Hartlief 
D66 Veldhoven
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Geachte mevrouw Hartlief, beste Ingrid,

In uw brief van 10 februari 2021 stelt u namens de fractie van D66 vragen over het 
onderwerp 'Ondernemersscan'. U uit uw zorgen over de ondernemers die het in deze 
tijd van coronamaatregelen moeilijk hebben. U vraagt of ons college mogelijkheden 
ziet om, samen met Veldhovens ondernemers en betrokken organisaties, een 
ondernemersscan in te zetten. U refereert hierbij aan een initiatief dat de gemeente 
Breda heeft ontwikkeld.

Wij zien ook veel organisaties en ondernemers die het moeilijk hebben vanwege de 
beperkende coronamaatregelen. Wij bieden nu al op verschillende manieren steun aan 
deze partijen. Door een luisterend oor te bieden, informatie over regelingen te delen 
en het instellen van een noodfonds 2020. Dit noodfonds is met name voor organisaties 
met een groot maatschappelijk belang voor Veldhoven. De categorie ondernemers 
past in de praktijk niet binnen de criteria van dit noodfonds.

Op dit moment zijn wij bezig met het evalueren van het noodfonds 2020. Ook brengen 
we in beeld wat er in 2021 aan ondersteunende maatregelen nodig of wenselijk is.

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

Noud Bex Marcel Delhez
secretaris burgemeester

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.
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Veldhoven, 10 februari 2021

Betreft: art 42 brief aangaande ondernemers-scan

Geacht college,

In deze bijzondere tijden, zijn er ondernemers die het heel moeilijk hebben. Dat baart D66 
grote zorgen, zoals u weet. Horeca, entertainment, MKB en uitvoerders van 
contactberoepen hebben het zwaar.

Vanuit de gemeente wordt er alles aan gedaan om ondersteuning te bieden waar het kan, 
we bieden een helpende hand. Vrij recent is in het nieuws aandacht besteed aan een 
bijzonder initiatief vanuit de gemeente Breda, speciaal voor horeca-ondernemers. Kortweg 
komt het erop neer dat in samenwerking met horeca-organisaties een scan gemaakt wordt 
van de horeca-onderneming. Op grond van de resultaten van die scan kunnen ondernemers 
waarvan de zaak mogelijk al onder water staat en drastische besluiten opdoemen, 
afgewogen besluiten nemen. De aanpak kent ook een toekomstgerichte component die 
gericht is op verantwoorde methoden van openstelling zodra dat weer kan.

We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden als er een goed en mooi voorbeeld is, waar ook de 
horeca in onze gemeente baat bij zouden kunnen hebben. Ik verwijs hierbij naarde 
nieuwsuitingen in:

* BNDdeStem:
https://www.bndestem.nl/breda/meer-maatwerk-en-perspectief-bii-hulp-aan-bredase-
horeca~a4366bl7/

« Omroep Brabant
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3332883/stoppen-of-doorgaan-kroegen-en-
restaurants-worden-doorgelicht-om-te-zien-of-er-toekomst-is

» Breda Nieuws
https://breda.nieuws.nl/nieuws/251957/roadmap-horeca-biedt-hulp-bii-route-naar-de-
toe komst/

Onze vragen:
1. hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief, wat is uw visie?
2. ziet het college mogelijkheden om een dergelijk initiatief op te tuigen, samen met 
Veldhovense ondernemers en betrokken organisaties?

Wij zijn zeer betrokken bij de situatie waarin onze ondernemers zich bevinden en hopen op 
een positieve opvolging van het idee uit Breda.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Hartlief 
D66 Veldhoven
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Geachte mevrouw Hartlief, beste Ingrid,

In uw brief van 12 maart 2021 stelt u namens de fractie van D66 aanvullende vragen 
over het onderwerp 'Ondernemersscan', een initiatief dat in de gemeente Breda wordt 
ingezet. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Zoals in ons eerdere antwoord vermeld hebben wij de steunmaatregelen die wij in 
2020 hebben aangeboden geëvalueerd en gekeken welke maatregelen in 2021 zinvol 
zijn. Daar is ook een ondernemersscan zoals in Breda, in meegenomen.

1. Hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief, wat is uw visie hierop?
Bij het Bredase initiatief kunnen horecaondernemers een financiële scan van hun 
bedrijf laten maken waarna er een gratis, onafhankelijk advies volgt om door te 
gaan of te stoppen. Wij vinden dit een mooi maar beperkt initiatief. Het beperkt 
zich tot een specifieke doelgroep én richt zich alleen op de financiële aspecten.
Wij hebben daarom ook gekeken naar mogelijkheden voor een bredere doelgroep 
en bredere ondersteuning.

2. Ziet het college mogelijkheden om een dergelijk initiatief op te zetten, samen met 
Veldhovense ondernemers en betrokken organisaties?
Na de beantwoording van uw eerste brief zijn wij vanuit de portefeuille economie 
met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) in gesprek gekomen over mogelijke 
ondersteuning van ondernemers. Het OKB richt zich niet alleen op horecaonder
nemers, maar op álle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Ook kijkt het OKB niet alleen naar de financiële aspecten van een bedrijf, maar 
kunnen ondernemers met elke ondernemingsvraag bij hen terecht. Het OKB geeft 
vervolgens op individueel bedrijfsniveau zowel bedrijfskundige als 
bedrijfseconomische advies over huidige (al dan niet coronagerelateerde) 
knelpunten en keuzes ten aanzien van de toekomst.

Wij hebben met het OKB afgesproken dat deze de komende maanden een aantal 
gratis spreekuren voor Veldhovense ondernemers verzorgt. Ondernemers kunnen 
zich met hun vragen aanmelden en worden door (oud)ondernemers geadviseerd. 
Hierbij wordt gekeken naar bij hun situatie passende oplossingen of alternatieven.

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.



Ook kan er een klankbordtraject van 6 maanden ingezet worden waarin de 
ondernemer persoonlijk wordt begeleid door een OKB-adviseur.
Na de spreekuren van het OKB wordt bekeken hoeveel gebruik is gemaakt van deze 
spreekuren, waar de vragen van ondernemers liggen, of er behoefte is aan een 
vervolg en hoe dit dan vorm kan krijgen.

De inzet van OKB is één van de dingen die we met het ondernemersloket doen om 
ondernemers (corona of geen corona) te ondersteunen. Zo verwijzen we bijvoorbeeld 
ook warm door naar 'MKB Doorgaan' waar we als arbeidsmarktregio mee samen 
werken en naar de bedrijfsadviseurs van Brainport. We proberen zoveel mogelijk 
maatwerk te leveren in de doorverwijzing binnen onze netwerken en daarmee 
ondernemers extra te ondersteunen in deze tijd.

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

Noud Bex 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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Veldhoven
1 Inleiding

In de Wet milieubeheer is aangegeven dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) het 
beleidskader is voor de uitvoering van afvaltaken. Op 28 december 2017 is het derde LAP 
in werking getreden (LAP3). LAP3 ondersteunt de overgang naar een circulaire economie. 
In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw 
gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof.

Om het afval door gebruik thuis te verminderen zijn in LAP3 de volgende doelen 
vastgesteld voor de sector 'consumptiegoederen';

Doelstelling LAP3

- de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk restafval is in 2020 maximaal 100 kg per 
persoon en in 2025 maximaal 30 kg per persoon per jaar;

^ 750Zo gescheiden inzameling en recycling van fijn en grof huishoudelijk afval)

- in 2025 gaan burgers en bedrijven zo om met consumptiegoederen, dat deze in de 
kringloop kunnen blijven en dat het niet achterlaten van zwerfafval de norm is.

De Wet milieubeheer bepaalt ook dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze een belangrijke partij om de 
doelstellingen te realiseren. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door 
beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of voorlichting van burgers.

In voorliggende evaluatie wordt getoetst in hoeverre Veldhoven deze gestelde doelen 
realiseert. In deze evaluatie wordt de periode vanaf 2012 geëvalueerd. Vertrekpunt is de 
inzameling van 217 kilo restafval per inwoner in 2011 in Veldhoven.

2 Lokale Afvaldoelstelling

In 2012 heeft Veldhoven samen met de andere gemeenten in de Metropool Regio 
Eindhoven (MRE) het Manifest voor een afvalloze samenleving' ondertekend. Dit 
manifest ging uit van 50Zo restafval in 2020. Dit werkte elke gemeente in een eigen 
afvalplan uit.

In Veldhoven werd de ambitie uitgewerkt in het "Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013 - 
2016, Veldhoven afvalloos maar boordevol grondstoffen" :

Doel Veldhoven 2020;
11 kilo huis-aan-huis in te zamelen restafval per inwoner. 

Tussendoel Veldhoven 2016;
130 kilo huis-aan-huis in te zamelen restafval per inwoner.

Voor de realisatie van de doelen heeft de raad aangegeven dat maatregelen 
budgetneutraal ingevoerd moeten worden.

Op basis van het grondstoffenplan zette Veldhoven stappen om de hoeveelheid restafval 
te verminderen. Na een pilot in Zeelst en Meerveldhoven is in oktober 2015 de
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afvalinzameling in heel Veldhoven gewijzigd. Na een jaar is deze nieuwe werkwijze 
geëvalueerd. Het tussendoel van 130 kilo restafval per inwoner in 2016 is met 111 kilo 
restafval per persoon ruimschoots gerealiseerd.

De vraag die in deze evaluatie moet worden beantwoord is of de hoeveelheid huis-aan- 
huis ingezameld restafval is blijven dalen; of daarbij de doelstelling van 11 kilo huis-aan- 
huis ingezameld restafval in 2020 haalbaar is of dat daarvoor aanvullende maatregelen 
nodig zijn.

‘“Veldhoven

3 Kenmerken van de huidige afvalinzameling

Vanaf 1 oktober 2015 bestaat de afvalinzameling in Veldhoven uit:

4 Een hoog serviceniveau op recyclebare afvalstromen:
o wekelijks ophalen Groente-, Fruit en Tuinafval ŭ Etensresten (GFT+E) in de 

groene container. In de winter (december- februari) wordt de groene 
container om de week opgehaald;

o wekelijks ophalen van Plastic-, Metaal en Drankverpakkingen (PMD) in de af te 
halen PMD-zak. In elke straat hangen zogenaamde 'kroonringen' om de PMD- 
zak aan op te hangen. De kosten van de PMD-zak zijn onderdeel van de 
afvalstoffenh effi n g;

o voor glas, textiel, luiers en incontinentiemateriaal staan verspreid over 
Veldhoven inzamelbakken waar inwoners 24/7 deze gescheiden stromen 
kunnen aanbieden.

4 Een laag serviceniveau op de afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling:
o één keer in de vier weken ophalen restafval in de grijze container.

4 Hoogbouwlocaties hebben een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval (24/7 
beschikbaar met pas) en soms een papier- en/of glascontainer. Bewoners kunnen 
gebruik maken van de PMD-zak.
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4 Realisatie ingezameld fijn huishoudelijk afval 2012-2019

In grafiek 1 is de realisatie weergegeven van het ingezamelde fijn huishoudelijk afval in 
Veldhoven in de periode 2012-2019.
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Grafiek 1 Fijn huishoudelijk afval per afvalstoom per kilo per inwoner 2012-2019 (excl. Milieustraat)

In de grafiek zijn de volgende afvalstromen weergegeven:
4 Huis-aan-huis ingezameld huishoudelijk restafval in de grijze container (grijs);
4 Huis-aan-huis ingezameld GFT+E in de groene container (groen);
4 Huis-aan-huis ingezameld papier in de blauwe container (blauw);
4 Huis-aan-huis ingezameld PMD in zakken (rood) vanaf 2015;
4 Ingezameld glas in glasbakken verspreid over de gemeente (geel);
4 Ingezameld textiel in textielbakken verspreid over de gemeente (paars).

In de grafiek is niet de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal meegenomen.
Jaarlijks wordt hiervan ongeveer 3 kilo gemiddeld per inwoner gescheiden ingezameld.

Grafiek 1 geeft aan dat:
4 de totale hoeveelheid (gescheiden en ongescheiden) fijn huishoudelijk afval is 

gedaald van 405 naar 365 kilo in 2012-2019.
Het is een landelijke trend dat de totale hoeveelheid fijn huishoudelijk afval daalt. De 
daling in Veldhoven is dan waarschijnlijk ook niet (volledig) toe te schrijven aan het 
invoeren van de nieuwe inzamelstructuur in oktober 2015.

4 de hoeveelheid restafval is vanaf 2015 naar 2016 sterk afgenomen van 168 naar 111 
kilo. Dit is het effect van de invoering van de nieuwe inzamelstructuur voor de 
laagbouw in oktober 2015.

4 de daling van het restafval na 2016 niet doorzet, de hoeveelheden stabiliseren zich 
rond de 112 kilo.
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Veldhoven
4 vooral de stromen GFT+E en PMD beter gescheiden zijn.
4 de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier iets is afgenomen. Dit past in de 

landelijke trend van dalende hoeveelheden papier door digitalisering.

5 Samenstelling van het restafval

De afgelopen jaren is jaarlijks de samenstelling van het restafval in de grijze container 
onderzocht. In onderstaande grafiek is de samenstelling van het restafval weergegeven 
naar gewicht (kilo per inwoner per jaar).

Samenstelling restafval Veldhoven
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Grafiek 2 Samenstelling restafval grijze container 2013-2019 naar gewicht in kilo per inwoner.

Grafiek 2 geeft aan dat:
4 de samenstelling van het afval in de grijze container verhoudingsgewijs niet veel is 

veranderd.
4 vrijwel alle te scheiden grondstoffen in de grijze container in 2013-2019 in kilo per 

inwoner zijn verminderd: bewoners zijn deze grondstoffen beter gaan scheiden.
4 het GFT+E in de grijze container van 74 naar 34 kilo per inwoner is gedaald. In 2019 

is een sterke daling te zien in de hoeveelheid GFT+E, de oorzaak hiervan is niet 
bekend.

4 de hoeveelheid PMD in de grijze container is afgenomen van 30 naar 11 kilo per 
inwoner.

4 de stroom 'overige grondstoffen' in de grijze container is afgenomen van 56 naar 41 
kilo, dit is ongeveer een derde van de Ínhoud in de grijze container. Veel van deze 
grondstoffen hadden gescheiden op de milieustraat of kringloopwinkel aangeboden 
kunnen worden.

4 slechts 50Zo van het afval in de grijze container is echt 'restafval', dat geen 
herbruikbare grondstoffen bevat. Deze hoeveelheid is nauwelijks afgenomen.

4 maar circa 50Zo van het afval in de grijze container is dus daadwerkelijk restafval, een 
verbetering van 900Zo is theoretisch mogelijk.
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6 Realisatie restafval vergeleken met doelstelling

De regionale ambitie om de hoeveelheid restafval in 2020 met 950Zo te verminderen ten 
opzichte van 2011 is voor Veldhoven in het "Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013 - 
2016" - vertaald in een tussen- en einddoel:
4 130 kilo restafval huis-aan-huis per inwoner in 2016 | vermindering van 40Zo.
4 11 kilo restafval huis-aan-huis per inwoner in 2020 | vermindering van 950Zo.

In onderstaande tabel is de realisatie van het huis-aan-huis ingezamelde restafval 
weergegeven, ter vergelijking zijn in de laatste kolom het tussen- en einddoel 
opgenomen. In kolom 2 staat de totale hoeveelheid huis-aan-huis ingezameld restafval 
en in kolom 3 de hoeveelheid huis-aan-huis ingezameld restafval per inwoner. In kolom 4 
is aangegeven hoeveel procent minder restafval per inwoner is ingezameld ten opzichte 
van 2011.

‘“Veldhoven

Jaar Realisatie: totaal restafval 
huis-aan-huis per jaar

Realisatie: restafval 
huis-aan-huis per 
inwoner per jaar

Realisatie: 
vermindering 
restafval huis-aan- 
huis t.o.v. 2011

Doel: restafval huis- 
aan-huis per 
inwoner per jaar

2011 9.501 ton 217,0 kilo 0Z
2015 7.427 ton 168,0 kilo 23Z
2016 4.914 ton 111,0 kilo 48Z -40Z 130 kilo
2017 5.070 ton 113,4 kilo 48Z
2018 5.096 ton 113,4 kilo 48Z
2019 5.053 ton 111,5 kilo 48Z
2020 - - - -95Z 11 kilo

Tabel 3 Doelstellingen vermindering restafval en realisatie Veldhoven

In de tabel is duidelijk de daling te zien in de hoeveelheid restafval die huis-aan-huis is 
ingezameld na de wijziging van de afvalinzameling in oktober 2015. De doelstelling van 
40Z reductie voor 2016 is met 48Z ruimschoots gehaald. Vanaf 2016 stabiliseert de 
hoeveelheid huis-aan-huis ingezameld restafval. Met de huidige wijze van 
afvalinzameling is de doelstelling voor 2020 onhaalbaar.

7 Aanpassen lokale afvaldoelstelling

De stabilisatie van de hoeveelheid huis-aan-huis ingezameld restafval werd in de loop 
van 2018 zichtbaar. Omdat hiermee duidelijk was dat de doelstelling voor 2020 niet 
haalbaar was, is de doelstelling in de begroting 2019 (en ook voor de begroting 2020) 
aangepast.

In de nieuwe Veldhovense afvaldoelstelling is uitgegaan van de landelijke 
afvaldoelstelling1; ook een aantal regiogemeenten hanteren deze inmiddels als 
uitgangspunt:

100 kilo restafval in 2020 en 30 kilo restafval in 2025.

De landelijke doelstelling gaat uit van:
4 het 'fijn huishoudelijk afval', dit is het huis-aan-huis ingezamelde restafval én 
4 het 'grof huishoudelijk afval', dit is het grove afval dat op de milieustraat niet 

gescheiden kan worden, en daar in de restcontainer gaat.

1 De landelijke doelstelling is niet goed opgenomen in de begroting 2019 en 2020. In de begroting staat 30 kilo 
fijn én grof restafval per inwoner per jaar in 2030, maar de landelijke doelstelling gaat uit van 2025.
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In de Veldhovense doelstelling werd alleen uitgegaan van het huis-aan-huis ingezamelde 
restafval. Een deel van het restafval brengen inwoners naar de milieustraat, daar is het 
even belangrijk dat het afval goed gescheiden wordt en er zo veel mogelijk wordt 
gerecycled.

In de volgende tabel is aangegeven wat de landelijke doelstelling betekent voor 
Veldhoven. Hierbij is gecorrigeerd voor het gebruik van de milieustraat in Veldhoven door 
de bewoners van de gemeente Waalre. De cijfers zijn dus exclusief het afval dat door 
inwoners van Waalre wordt aangeleverd.

‘“Veldhoven

Jaar Restafval huis aan 
huis

Restafval
milieustraat

Totaal
restafval

Restafval per 
inwoner

2015 7.427 ton 1.031 ton 8.458 ton 191,1 kilo
2016 4.914 ton 1.023 ton 5.937 ton 134,0 kilo
2017 5.070 ton 929 ton 5.999 ton 134,2 kilo
2018 5.096 ton 806 ton 5.902 ton 131,3 kilo
2019 5.053 ton 739 ton 5.792 ton 127,8 kilo
Doelstellingen
2020 100 kilo
2025 30 kilo
Tabel 4 Realisatie restafval Veldhoven inclusief milieustraat

De landelijke doelstelling is een grote uitdaging voor Veldhoven. Het jaar 2020 zal door 
de coronacisis hogere afvalresultaten geven, omdat veel bewoners in deze periode hun 
woning opgeruimd hebben.

8 Benchmark inzameling afval

Door de gegevens van het ingezameld afval in Veldhoven te vergelijken met die van 
andere gemeenten kan beoordeeld worden hoe Veldhoven presteert. In de VANG- 
vergelijker zijn de resultaten van het huishoudelijk restafval (fijn én grof) van alle 378 
gemeenten opgenomen (van 35 gemeenten zijn geen gegevens ingevuld). De meest 
recente gegevens in de VANG-vergelijker zijn van 2018.

In 2018 waren er 43 koplopers: gemeenten die in 2018 minder dan 100 kilo restafval per 
inwoner inzamelen. Hierbij wist Reusel-De Mierden (20 kilo) als enige gemeente onder de 
30 kilo restafval per inwoner te komen. Vijf gemeenten kwamen onder de 50 kilo 
restafval per inwoner.

Bij de vergelijking wordt naar diverse aspecten gekeken. De wijze waarop het afvaltarief 
wordt bepaald is een belangrijk aspect. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
gemeenten waar diftar van toepassing is en gemeenten die geen diftar toepassen. Bij 
diftar bepaalt de gemeente het afvaltarief per volume/frequentie, gewicht en/of dure zak. 
In Veldhoven wordt geen diftar toegepast. In totaal waren er 179 niet-diftar gemeenten.

- In 2018 scoorden 89 diftar-gemeenten beter dan Veldhoven.
- In 2018 scoorden 11 niet-diftar gemeenten beter dan Veldhoven.
- Er is maar één niet-diftar gemeente die een resultaat realiseert onder de 100 kilo 

restafval per inwoner.
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Veldhoven
9 Conclusie

De Veldhovense afvaldoelstelling van restafval (huis-aan-huis ingezameld én naar de 
milieustraat gebracht) is:

100 kilo restafval in 2020 

30 kilo restafval in 2025

Wordt de realisatie afgezet tegen de doelstelling dan moet geconstateerd worden dat de 
hoeveelheid ingezameld restafval (grof en fijn) zich de afgelopen drie jaar gestabiliseerd 
heeft rond de 128 kilo per inwoner. Door het opruimgedrag van inwoners tijdens de 
corona-periode is de verwachting dat de hoeveelheid afval in 2020 hoger uitkomt.

Vergeleken met andere gemeenten kan geconcludeerd worden dat in 2018 van de 378 
gemeenten 43 gemeenten de doelstelling van 100 kilo restafval gehaald hebben. Vrijwel 
alle gemeenten die de doelstelling gerealiseerd hebben gebruiken een vorm van diftar.
Bij diftar bepaalt de gemeente het afvaltarief per volume/frequentie, gewicht en/of dure 
zak.

Voor het verder uitvoeren van afvalbeleid heeft Veldhoven de volgende mogelijkheden:
* Vasthouden aan de landelijke doestelling. Hiervoor is het nodig om diftar in te voeren 

en kunnen daarnaast nog maatregelen genomen worden voor optimalisering.
* De landelijke doelstelling loslaten en maatregelen nemen vooral gericht op 

verminderen van de hoeveelheid GFT+E en grof huishoudelijk afval in het restafval 
(deze komen nu het meeste voor in het restafval) en optimaliseren van de inzameling 
op de milieustraat door aanpassing van tarieven en openingstijden.
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Keuzenota raad
Aanpassen van de doelstelling voor restafval

Samenvatting

De landelijke ambitie van 100 kg restafval per persoon in 2020 heeft Veldhoven niet 
gehaald met de huidige manier van afval inzamelen. Veldhoven zamelde in 2020 per 
persoon 126 kg restafval in. Uit onderzoek blijkt dat het landelijk wensbeeld voor de 
inzameling van restafval in 2025 (30 kg restafval per persoon) niet haalbaar is in 
Veldhoven. Daarom stelt het college de raad voor om de doelstellingen voor restafval 
aan te passen, en legt aan de raad twee keuzes voor. Beide keuzes vragen om een 
verbetering van de afvalinzameling en -scheiding.

Voorkeur uit te spreken voor:

1. 100 kg restafval per persoon, waarbij het huidige systeem van inzamelen en 
scheiden van afval wordt verbeterd.

2. 80 kg restafval per persoon, waarbij een financiële prikkel wordt toegevoegd aan 
een verbeterd systeem van inzamelen en scheiden van afval.

Inleiding

Het kabinet wil de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken en heeft 
als streven om in 2050 volledig circulair te zijn. In de praktijk betekent dit dat 
bedrijven afvalstromen gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Bedrijven 
hebben dan minder nieuwe grondstoffen nodig. De grondstoffen - die we nu vaak 
vooral als afval zien - komen van bedrijven en huishoudens. De landelijke slogan 
hiervoor is 'Samen geven we afval een nieuw leven'.

Landelijke afvaldoelstellingen
Nederland heeft voor verschillende afvalstromen doelstellingen vastgesteld. Voor 
verpakkingsafval is de doelstelling bijvoorbeeld dat 740Zo van het verpakkingsafval 
gerecycled en/of hergebruikt moet worden in 2025. Het gaat hierbij om plastic, hout, 
aluminium, glas, papier en karton. Bij een goede scheiding van deze afvalstromen 
neemt de hoeveelheid restafval af.

Om de afname van restafval goed te monitoren zijn in 2014 in de landelijke nota 'Het 
publiek kader huishoudelijk afval 2025' de doelstellingen voor restafval vastgesteld. 
Hierin staat dat de hoeveelheid restafval moet afnemen naar:
4 100 kg restafval per persoon in 2020. Dit is een landelijke ambitie.
4 30 kg restafval per persoon in 2025. Dit is een landelijk wensbeeld.

Voor beide doelstellingen is het belangrijk dat bewoners huishoudelijk afval goed 
scheiden. Het is voor de gemeente geen wettelijke plicht om de doelen te halen, maar 
een inspanningsverplichting. Landelijk is veel aandacht voor de afvalresultaten van 
gemeenten met onderlinge vergelijkingen en goede voorbeelden.



Huidige afvaldoelstelling in Veldhoven
Deze landelijke doelstellingen heeft de gemeenteraad van Veldhoven een aantal jaar 
geleden overgenomen in de begroting. Omdat het jaar 2020 inmiddels voorbij is, is in 
de begroting 2021 opgenomen '100 kg restafval per persoon in 2021 en 30 kg 
restafval per persoon in 2025'. Het gaat hierbij om het restafval dat de gemeente bij 
bewoners aan huis ophaalt én het restafval dat bewoners in de restafvalbak op de 
milieustraat doen.

Huidig inzamelsysteem afval in Veldhoven
In Veldhoven bestaat het systeem van afval inzamelen uit:
4 Een hoge service voor te scheiden afvalstomen

o Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankverpakkingen (het 
zogenaamde PMD) worden elke week aan huis opgehaald in de PMD-zak; 

o Groente-, Fruit- en Tuinafval + Etensresten (GFT+E) worden elke week aan 
huis opgehaald in de GFT+E-bak (alleen in de wintermaanden wordt de bak 
om de week aan huis gehaald);

o Oud papier en karton wordt één keer per maand aan huis opgehaald in de 
blauwe papierbak.

4 Een lage service voor restafval: restafval wordt één keer in de vier weken aan huis 
opgehaald in de grijze kliko.

4 Daarnaast is het mogelijk om afval weg te brengen naar verzamelbakken: 
o textiel naar textielbakken; 
o glas naar glasbakken;
o luiers en incontinentiemateriaal naar luierbakken.

4 Bij hoogbouw wordt veelal gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor 
restafval. In sommige hoogbouwcomplexen hebben bewoners de mogelijkheid om 
nog andere stromen (zoals glas en papier) te scheiden. Bewoners van hoogbouw 
kunnen ook gebruik maken van de PMD-zakken.

4 Veldhoven heeft een milieustraat waar diverse afvalstromen gescheiden 
aangeboden kunnen worden.

Evaluatie afvalinzameling Veldhoven
Jaarlijks onderzoekt Veldhoven de hoeveelheid afval die Veldhovenaren aanbieden.
Het gaat hierbij zowel om het restafval als de afvalstromen die gescheiden zijn 
aangeboden. De landelijke doelstelling gaat uit van het verminderen van restafval, 
daarom wordt hier vooral de hoeveelheid restafval bekeken. De hoeveelheid restafval 
die Veldhoven inzamelde afgelopen jaren:
4 2017: 134 kg restafval per persoon
4 2018: 131 kg restafval per persoon
4 2019: 128 kg restafval per persoon
4 2020: 126 kg restafval per persoon
De hoeveelheid restafval in Veldhoven daalt jaarlijks een aantal kilo. De landelijke 
doelstelling van 100 kg in 2020 heeft Veldhoven niet gehaald.

Haalbaarheid huidige doelstellingen in Veldhoven
Doorgaan met de huidige wijze van afvalinzameling betekent jaarlijks een kleine 
vermindering van de hoeveelheid restafval. Deze vermindering was niet voldoende om 
de landelijke doelstelling voor 2020 te halen en helemaal onvoldoende om de 
landelijke doelstelling van 30 kg restafval in 2025 te halen.

Uit onderzoek blijkt dat in 2018 maar 43 van de 378 Nederlands gemeenten minder 
dan 100 kg restafval per persoon inzamelden. Van deze gemeenten gebruikte 980Zo 
een systeem met een financiële prikkel. De algemene conclusie is dat gemeenten 
alleen met een financiële prikkel het restafval per persoon kunnen verminderen tot 
onder de 100 kg per persoon per jaar. Een financiële prikkel staat over het algemeen
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bekend als 'Diftar', dit staat voor ged/fferentieerde tarieven. Omdat diftar in vele 
vormen uitgevoerd wordt in deze nota verder gesproken van financiële prikkel.

We hebben eind 2020 onderzocht welke doelstelling haalbaar is voor Veldhoven als we 
andere inzamelstrategieën inzetten. Uit dit onderzoek blijkt dat als we de huidige 
inzamelstrategie optimaliseren een doelstelling van 100 kg restafval per persoon per 
jaar in Veldhoven haalbaar is. Voeren we een financiële prikkel in bovenop de 
optimalisering dan is een doelstelling van 80 kg restafval per persoon per jaar 
haalbaar. De doelstelling van 30 kg restafval per persoon per jaar is in Veldhoven niet 
haalbaar.

Uit onderzoek van het restafval van Veldhoven blijkt dat in het restafval vooral nog 
veel Groente-, Fruit- en Tuinafval + Etensresten (GFT+E; 34 kg per persoon per jaar) 
en grove afvalstoffen (41 kg per persoon per jaar) zitten. Het is dus zeker mogelijk 
om tot minder restafval te komen.

N'/euwe afvaldoelstell/ng voor Veldhoven
Omdat we in Veldhoven de landelijke (overigens niet-verplichte) ambitie en wensbeeld 
niet halen, willen we nieuwe doelstellingen voor Veldhoven vast laten stellen. Zoals 
gezegd, hangt een doelstelling samen met de keuze voor een bepaald 
afvalinzamelingssysteem. Het omgekeerde is ook het geval. Daarom vinden we dat we 
de nieuwe restafvaldoelstelling als keuze (met bijbehorende gevolgen) voor moeten 
leggen aan de gemeenteraad.

Concreet leggen we de raad twee keuzes voor in deze keuzenota:
1. Doelstelling 100 kg restafval per persoon per jaar in 2025, waarbij het systeem 

van inzamelen en scheiden van afval wordt geoptimaliseerd.
2. Doelstelling 80 kg restafval per persoon per jaar in 2025, waarbij het systeem van 

inzamelen en scheiden van afval wordt geoptimaliseerd in combinatie met de 
invoering van een financiële prikkel.

In november 2019 heeft de wethouder bij de begrotingsbehandeling 2020 toegezegd 
het afvalbeleid te herijken. In de voorbereiding hiervan is uit onderzoek voortgekomen 
dat de gestelde doelen in de begroting niet haalbaar zijn. Ook bleek dat wel haalbare 
doelstellingen een behoorlijke wijziging van de huidige inzameling kunnen betekenen. 
Om deze reden heeft de griffie geadviseerd de raad een keuzenota voor te leggen over 
wel haalbare doelstellingen. Ter voorbereiding op de behandeling van de keuzenota is 
in een beeldvormende raad op 13 oktober 2020 de evaluatie van het afvalbeleid in de 
jaren 2012-2019 toegelicht (zie bijlage 2).

Belangrijk in deze keuzenota is de landelijk gebruikte omschrijving van restafval. 
Restafval is:
4 Het afval in de grijze kliko aan de straat (bij de laagbouw) én 
4 het afval in de ondergrondse restafvalcontainer (bij de hoogbouw) én 
4 het afval op de milieustraat in de restafvalbak.

Afwegingskader

Om u te helpen bij het maken van een keuze uit de twee doelstellingen, brengen we 
de gevolgen (impact) van de twee inzamelstrategieën in beeld:

1. Doelstell/ng 100 kg, door opt/mal/ser/ng van het hu/d/ge systeem van /nzamelen 
en sche/den van afval.

De gemeente maakt het met een aantal afzonderlijke maatregelen makkelijker voor 
bewoners om afval te scheiden. Vooral wordt de service verhoogd voor GFT+E en 
grove afvalstoffen. Dit werkt het college uit in een uitvoeringsplan, zoals:
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4 meer mogelijkheden om afval te scheiden bij hoogbouw. Starten met proeven om 
het resultaat te bekijken voordat maatregelen voor alle hoogbouw worden ingezet; 

4 veranderen van openingstijden van de milieustraat;
4 tuinafval gratis op de milieustraat;
4 wijzigingen in het ophalen van het grof vuil door de kringloopwinkel.

2. Doelstelling 80 kg, door optimalisering van het huidige systeem van inzamelen en 
scheiden van afval in combinatie met invoering van een financiële prikkel.

In aanvulling op de 'optimalisering van de huidige inzameling' stimuleert een financiële 
prikkel (beloning) bewoners om minder restafval aan te bieden. Bewoners die weinig 
restafval aanbieden betalen dan minder afvalstoffenheffing dan de bewoners die meer 
restafval aanbieden.

Onderstaand afwegingskader vergelijkt twee inzamelstrategieën met het FOETSJE- 
model.
Gevolgen: 1: Optimaliseren (100 kg 

restafval per persoon per , jaar)
2: Optimaliseren én financiële prikkel (80 
kg restafval per persoon per , jaar)

F :: Financieel Verhoging kosten inzameling, 
communicatie en handhaving, 
verlaging verwerkingskosten.
Als totaal worden financiële 
kosten voor gemeente hoger 
dan nu het geval is. Omdat afval 
binnen de gemeentebegroting 
kostendekkend moet zijn gaat 
de afvalstoffenheffing voor 
bewoners met paar euro 
omhoog.

Verhoging van de kosten voor inzameling, 
communicatie, handhaving en 
belastingverwerking. Deze kosten zijn 
hoger dan bij optimaliseren omdat het 
invoeren van de financiële prikkel extra 
werk betekent naast het optimaliseren.
Ook hogere eenmalige kosten voor 
invoeren en inregelen systeem.
De verwerkingskosten dalen meer dan bij 
optimaliseren omdat bewoners in totaal 
minder afval aanbieden door 
bewustwording over afval- en 
inkoopgedrag.
Als totaal worden de financiële kosten voor 
de gemeente wel hoger dan nu het geval 
is. Omdat afval binnen de 
gemeentebegroting kostendekkend moet 
zijn gaat de afvalstoffenheffing voor 
bewoners met paar euro omhoog. De 
verhoging zal net iets minder zijn dan bij 
optimaliseren alleen.

Daarnaast betalen bewoners die goed 
afval scheiden minder dan bewoners die 
slecht afval scheiden.

O =
Organisatorisch

Ondersteunende communicatie, 
handhaving en toezicht.

Bij de start is een verhoogde inzet van 
communicatie, handhaving en toezicht 
nodig en daarna structurele inzet.

Geen aanpassing 
belastingsystematiek.

Afhankelijk van de soort financiële prikkel 
mogelijk aanpassen belastingsystematiek, 
en protocol gegevensbeheer en Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

E :: Economisch Beperkte impact, dit is ook 
afhankelijk welke maatregelen 
worden uitgevoerd bij de 
optimalisering.

Tijdelijk meer inzet van toezicht en 
handhaving.
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Gevolgen: 1: Optimaliseren (100 kg 
restafval per persoon per jaar)

2: Optimaliseren én financiële prikkel (80 
kg restafval per persoon per jaar)

T =
Technologisch

Kleine lokale aanpassingen. Technologische gevolgen hangen af van de 
keuze uit verschillende financiële prikkels. 
Dit loopt uiteen van de invoering van een 
dure betaalzak bij de supermarkt tot het 
chippen van alle (deels nieuwe) grijze 
kliko's als bewoners per kilo restafval gaan 
betalen.

S Sociaal
Maatschappelijk

Verhoging van service om afval 
goed te scheiden. Vooral gericht 
op GFT+E en grove afvalstoffen.

Verhoging van service om afval goed te 
kunnen scheiden. Vooral gericht op GFT+E 
en grove afvalstoffen.

Een financiële prikkel kan weerstand 
oproepen bij bewoners. In de periode 
direct na invoering van de financiële 
prikkel is het mogelijk dat bewoners 
ontwijkend gedrag vertonen, zoals 
restafval in de kliko van buren doen of 
dumpen in de natuur. Daarom is bij de 
start tijdelijk extra toezicht en handhaving 
nodig op scheidingsgedrag. Ook daarna 
blijft structureel normaal toezicht en 
handhaving nodig.

Maatwerk nodig bij medisch afval (zoals 
stoma-afval en incontinentiemateriaal).

J Juridisch Mogelijk aanpassing verordening 
(hangt af van maatregelen bij 
de uitvoering).

Afvalstoffenverordening, uitvoeringsbesluit 
en belastingverordening aanpassen, 
wijzigingen in afspraken met 
Baetsen/Remondis.

E :: Ethisch/ 
Ecologisch

Vermindering van 26 kg 
restafval per persoon vergeleken 
met 2019.

Vermindering van 46 kg restafval per 
persoon vergeleken met 2019. De 
invoering van een financiële prikkel maakt 
bewoners bewuster. De totale 
afvalproductie neemt af en afval dat wel 
geproduceerd wordt, wordt beter 
gescheiden.

Kwaliteit gescheiden stromen, 
zoals Plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen en 
drinkpakken (PMD) en GFT gelijk 
of beter: vrijwel alle 
ingezamelde stromen worden 
verwerkt.

In het begin neemt de kwaliteit van de 
gescheiden stromen (zoals PMD en GFT) 
af, omdat bewoners de goedkoopste 
oplossing zoeken. Uit onderzoek blijkt dat 
dit een tijdelijk effect is. Uiteindelijk blijkt 
uit onderzoek dat de kwaliteit van PMD bij 
gemeenten met een financiële prikkel net 
iets beter is dan in gemeenten die dit 
systeem niet hebben ('Samenstelling 
ingezameld kunststof/PMD verpakkingen 
fase 2' door Witteveen+Bos en De 
Afvalspiegel juli 2018). Wel moet worden
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Gevolgen: 1: Optimaliseren (100 kg 
restafval per persoon per jaar)

2: Optimaliseren én financiële prikkel (80 
kg restafval per persoon per jaar)

Hoeveelheid zwerfval 
vergelijkbaar of minder.

ingezet op communicatie en handhaving.

In het begin is de kans groter op dumping 
in openbare ruimte en meer 
bijplaatsingen. Deze tijdelijke gevolgen 
zijn beheersbaar bij goede voorbereiding 
en met inzet van communicatie en 
handhaving. De angst blijkt vaak groter 
dan hoe het in wekelijkheid uitpakt ('Diftar 
als beleidsinstrument bij huishoudelijk 
afvalbeheer' IPR Normag d.d. 25-0-2021).

Toelichting afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing bij een financiële prikkel is te vergelijken met de 
elektriciteitsrekening: elk huishouden betaalt een vastrecht en een gebruiksdeel. De 
hoogte van het vastrecht ligt vast en de hoogte van het gebruiksdeel hangt af van de 
hoeveelheid energie die het huishouden gebruikt. Hoe meer elektriciteit de 
gezinsleden gebruiken hoe meer het huishouden betaalt.

In de onderstaande grafiek staat de invloed van de inzamelstrategie op de 
afvalstoffenheffing en de hoeveelheid restafval. Voor de financiële prikkel is uitgegaan 
van een vaste heffing + een gemiddelde van de variabele heffing. Deze grafiek is 
gebaseerd op een rekentool van de NVRD (Nederlandse Vereniging van Reinigings- en 
afvalverwijderings Deskundigen). De rekentool geeft voorspellingen van de waarde 
van verschillende keuzes. De voorspellingen zijn gebaseerd op ervaringen die 
vergelijkbare gemeenten met dezelfde beleidskeuzes hebben bereikt. De tabel geeft 
daarbij een indicatie voor de gemeente Veldhoven. De daadwerkelijke effecten kunnen 
pas berekend worden als keuzes zijn gemaakt en verder uitgewerkt. Het financiële 
voordeel dat een bewoner kan behalen door goed te scheiden wordt pas duidelijk na 
verdere uitwerking, maar is beperkt (maximaal ongeveer 20 euro per jaar).

inzamelstrategiën Veldhoven
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m
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Wat opvalt in deze grafiek is dat de voorspelling van de tarieven redelijk hetzelfde 
zijn. De meeste gemeenten die een financiële prikkel invoeren krijgen veel lagere 
tarieven voor de bewoners. Dat dit in Veldhoven niet het geval is komt omdat het 
verwerkingstarief voor restafval nu in Veldhoven laag is. Het maakt nu voor de 
Veldhovense verwerkingskosten niet zo veel uit of je afval als restafval verwerkt wordt 
of als gescheiden afvalstroom. Het contract voor verwerking van restafval loopt nog 
tot uiterlijk 31-1-2028.

Recente aanbestedingen voor verwerking van restafval elders in Nederland komen uit 
op een verwerkingstarief dat minimaal twee keer zo hoog is dan ons huidige tarief. Bij 
een hoog tarief voor verwerking van restafval is het goedkoper om afval als 
gescheiden stroom te verwerken in plaats van als restafval. Bij een hoog tarief voor de 
verwerking van restafval leidt de financiële prikkel wel tot een gemiddeld lagere 
afvalstoffenh effi n g.

Verwachte stijging afvalstoffenheffing
Bij de grafiek moet worden opgemerkt dat de hoogte van de afvalstoffenheffing in de 
aankomende jaren naar verwachting stijgt en dat deze ontwikkeling in de grafiek niet 
is meegenomen. De rijksoverheid heft op het restafval verbrandingsbelasting. Deze 
belasting wordt jaarlijks vastgesteld en ook regelmatig (behoorlijk) verhoogd. 
Daarnaast is op dit moment de afvalmarkt erg in beweging. Ook hierdoor stijgen voor 
verschillen gescheiden afvalstromen de kosten van afvalinzameling en -verwerking of 
dalen de opbrengsten van grondstoffen ook zonder dat er verandering van beleid is.
Dit werkt door in de afvalstoffenheffing voor de bewoners: deze stijgt, ook als er geen 
verandering van beleid is.

Motie over nascheiden
Bij de behandeling van de begroting 2021 is een motie over nascheiden aangehouden, 
om te bespreken bij deze keuzenota over afval. Deze optie is niet in het 
afwegingskader opgenomen. Het is geen logische stap om PMD te gaan nascheiden, 
omdat bewoners in Veldhoven meer PMD aan de bron scheiden dan een 
nascheidingsinstallatie uit het restafval zou kunnen halen. Een en ander is toegelicht 
in een bijlage bij deze nota.

Vervolg

Proces van besluitvorming:
4 Uw raad stelt de kaders voor het afvalbeleid vast: het afvaldoel dat de gemeente 

komende jaren wil bereiken.
4 Het college zorgt dat de benodigde maatregelen om het doel te bereiken worden 

uitgevoerd. Deze worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma met een 
looptijd van 4 tot 5 jaar.

4 In de begroting 2022 wordt het nieuwe doel voor afval opgenomen.
4 In de jaarrekening staat hoeveel restafval per persoon in het betreffende jaar is 

ingezameld. De jaarrekening kan voor de raad aanleiding zijn om bij te sturen.

Uw raad kan kiezen uit:
1. Afvaldoel van 100 kg restafval per persoon per jaar in 2025.

Het college zorgt dat de benodigde maatregelen om het doel te bereiken worden 
uitgevoerd.

2. Afvaldoel van 80 kg restafval per persoon per jaar in 2025.
Het college zorgt dat de benodigde maatregelen om het doel te bereiken worden 
uitgevoerd en ze voert een financiële prikkel in.
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Voorkeur college
Het college heeft een voorkeur om eerst het huidige inzamel- en scheidingssysteem te 
optimaliseren en de effecten ervan te zien. De jaarlijkse hoeveelheid restafval per 
persoon zou dan rond de 100 kg uit moeten komen in 2025.
Het college vindt de invoering van een financiële prikkel om de hoeveelheid restafval 
met nog eens 20 kg te verminderen te snel en wacht liever eerst het effect van de 
optimalisering af. De financiële prikkel vraagt om zware invoeringsmaatregelen die op 
weerstand kunnen rekenen.

Communicatie en samenspraak

Om de uitvoering goed aan te laten sluiten op de praktijk, gaan we in gesprek met 
inwoners. Ook komt er een communicatiecampagne om bewoners goed te informeren 
over de soorten afvalstromen en het scheiden van het afval.

Bijlagen

1. Nascheiden van restafval (zie verderop in dit document)
2. Afvalevaluatie 2012-2019 (September 2020)

De beeldvormende raad van 13 oktober 2020 over de afvalevaluatie is terug te zien 
via https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-
BeeldvormendZ2020Z13-oktoberZ19:30

Resultaat bespreking oordeelsvormende raad
De fracties stellen veel vragen over de mogelijkheden van nascheiding en hoe dit zich 
verhoudt tot de voorliggende keuzes. POHO JR licht toe dat op de korte termijn 
nascheiding niet verstandig is. Enerzijds vanwege het lopende contract en anderzijds 
omdat nascheiding op dit moment een achteruitgang betekent vanuit milieu 
perspectief. Op de lange termijn staat JR positief tegenover nascheiding gelet op de 
ontwikkelingen. Dit wordt in de gaten gehouden en mogelijk is dit bij afloop van het 
contract (2028) zover ontwikkeld dat dit wel de beste optie is.
Ook stellen meerdere fracties vragen over de afvalinzameling bij hoogbouw. JR legt uit 
dat het invoeren van verschillende systemen voor hoog- en laagbouw teveel nadelen 
heeft. De ontwikkelingen op het gebied van nascheiden kunnen hier mogelijk uitkomst 
bieden op termijn. In het op te stellen uitvoeringsprogramma zal wel bekeken worden 
wat er meer gedaan kan worden voor de bewoners van hoogbouw.
JR geeft aan dat in het op te stellen concept-raadsbesluit nadrukkelijk het jaartal 2025 
wordt opgenomen (in relatie tot behalen van aangepaste doelstelling).

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Bijlage 1: Nascheiden van restafval
Bij de behandeling van de begroting 2021 is een motie over nascheiden aangehouden, 
om te kunnen bespreken bij deze keuzenota over afval. Nascheiden is alleen te 
gebruiken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD- 
afval, ook wel PMD) Andere afvalsoorten die (veel) in het restafval voorkomen, zoals 
papier, textiel, GFT+E en glas zijn niet geschikt om na te scheiden uit restafval. In een 
gemeente die PMD nascheidt kunnen bewoners hun PMD bij het restafval doen. Dat 
moet dan minimaal 1 keer per twee weken worden opgehaald, vanwege de 
hoeveelheid afval.

Met bronscheiding haalt Veldhoven jaarlijks 32 kg PMD per persoon uit het restafval. 
Een nascheidingsinstallatie kan ongeveer 25 kg PMD per persoon per jaar uit het 
restafval halen. Nascheiden van PMD is interessant voor gemeenten die (veel) minder 
dan 25 kg PMD per persoon per jaar gescheiden inzamelen. Dit zijn vaak gemeenten 
met veel hoogbouw en/of veel bewoners die geen Nederlands of Engels lezen en 
daardoor niet begrijpen wat de bedoeling is van de PMD-inzameling. Omdat deze 
gemeenten vaak nog geen 10 kg gescheiden PMD per persoon per jaar halen, zijn 
deze gemeenten enthousiast over het nascheiden van PMD.

Uit onderzoek blijkt dat in het restafval nog maar 11 kg PMD per persoon per jaar zit. 
Het is goedkoper om andere nog te scheiden stromen waarvan er meer in het 
restafval zit uit het restafval te halen.

Gevolgen: Nascheiden
F :: Financieel Bij het scheiden van PMD aan de bron ontvangt Veldhoven C 300.000 euro 

meer vergoeding voor de inzameling dan bij nascheiding van PMD. Bij de 
vergelijking moeten nog andere kosten betrokken worden. In de huidige 
situatie lijkt nascheiding goedkoper dan bronscheiding. Dit komt omdat 
aan de service van wekelijks inzamelen van PMD een prijskaartje hangt.
Als PMD om de twee weken wordt ingezameld (wat vrijwel alle gemeenten 
doen) dan is bronscheiding goedkoper.

Bovenstaande berekening is gebaseerd op bestaande afspraken en 
bedragen. Om te kunnen nascheiden volgens de nieuwe landelijke 
afspraken moet Attero eerst voldoen aan de organisatorische voorwaarden 
(zie hierna bij 'Organisatorisch'). Pas dan kan Attero ons een aanbod doen 
en is bekend hoe hoog de extra kosten zijn. Mogelijk is nascheiden dan 
duurder dan bron scheiden. Ook is de ontwikkeling van de 
verbrandingsheffing onbekend. Afgelopen jaren heeft het rijk deze 
behoorlijk verhoogd. Een verhoging in de toekomst heeft ook effect op het 
financiële plaatje.

O Organisatorisch Een belangrijke voorwaarde om vergoeding te krijgen voor nascheiding 
van PMD is dat de nascheider en de instantie die de vergoedingen uitkeert 
samen overeenstemming hebben. Wij hebben een contract voor restafval 
met Attero en die kan ook nascheiden. Attero is echter nog niet tot 
overeenstemming gekomen met de instantie die de vergoedingen uitkeert, 
waardoor het voor ons contractueel niet mogelijk is om van de landelijke 
vergoedingen voor nascheiding gebruik te maken.

E :: Economisch kg
Stoppen met gescheiden inzameling van PMD betekent dat PMD in het 
restafval wordt ingezameld. De inzamelfrequentie van restafval moet dan 
omhoog. De inzamel- en verwerkingskosten van restafval stijgen. 
Hiertegenover staat een daling van de kosten door stoppen met inzamelen 
van PMD.
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Gevolgen: Nascheiden

T :: Technologisch Het contract met Attero loopt - na twee opties tot verlenging van 3 jaar - 
uiterlijk op 31-1-2028 af. Voor de periode na het contract is een aantal 
grote gemeenten in Brabant een onderzoek gestart voor een installatie 
voor nascheiding van PMD in Brabant. Veldhoven onderzoekt of aansluiting 
hierbij interessant is voor restafval met PMD. Dit is mede afhankelijk van 
de technische ontwikkelingen en resultaten in de nieuw te bouwen 
nascheider.

S Sociaal
Maatschappelijk

De basis van de afvalinzameling in Veldhoven is dat de service op te 
scheiden stromen hoog is en op restafval laag. Restafval wordt één keer in 
de vier weken opgehaald. Invoeren van nascheiden van PMD betekent dat 
het restafval met PMD vaker opgehaald moet worden: de service voor 
restafval gaat daarmee weer omhoog en het verschil in service tussen de 
inzameling van restafval en gescheiden stromen wordt kleiner/verdwijnt.

J Juridisch De huidige contracten bieden geen mogelijkheid om mee te doen met de 
landelijke regeling van vergoeding.

E :: Ethisch/
Ecologisch

Veldhoven zamelt 32 kg PMD per persoon per jaar in. Dit is meer dan een 
afvalscheider met nascheiding uit het restafval kan halen. Het invoeren 
van nascheiding geeft in Veldhoven meer restafval. De doelstelling van 
vermindering van restafval wordt hierdoor moeilijker te halen.

Nascheiden van PMD heeft een negatief effect op de bewustwording van 
bewoners. Dit kan tot gevolg hebben dat ook andere stromen die 
bewoners wel moet scheiden, zoals papier, textiel en glas minder goed 
worden gescheiden.

Antwoorden n.a.v. beeldvormende raad van 13 oktober 2020

1. Vraag over bruikbaar deel van PMD-stroom
In Nederland is ongeveer 47,50Zo van de PMD-stroom bruikbaar voor verdere 
verwerking. De 52,50Zo die niet gerecycled wordt, wordt verbrand om energie uit te 
produceren. Deze gegevens komen uit 'Plastic gebruik en verwerking van plastic afval 
in Nederland' van CE Delft (2019). De basis zijn gegevens uit 2017 (Het rapport is te 
vinden via https://www.ce.nl/publicaties/2298/plasticgebruik-en-verwerking-van- 
plastic-afval-in-nederland.)

2. Vraag over gevolgen invoeren statiegeld blik en kleine flesjes op PMD-stroom
Landelijk is onderzoek uitgevoerd naar invoering van statiegeld op blik en kleine 
flesjes. CE-Delft schat in 'Kosten en effecten statiegeld' (2017) dat met statiegeld voor 
kleine flesjes en blikjes jaarlijks 3,5 maal zoveel van deze verpakkingen wordt 
ingeleverd dan nu. Bij de huidige inzameling leidt dit tot:
4 een reductie van de hoeveelheid PMD en restafval omdat flesjes en blikjes met 

statiegeld (vrijwel) niet meer als afval worden aangeboden;
4 kostenbesparing voor de gemeente, omdat de verpakkingen niet meer hoeven te 

worden ingezameld en verwerkt via het restafval of gescheiden inzameling;
4 mislopen van gemeentelijke inzamelinkomsten, omdat de gemeente voor de 

inzameling per gewicht vergoeding ontvangt.

Het doel van de invoering van statiegeld op blikjes en kleine flesjes is vooral het 
verminderen van het aandeel van blikjes en kleine flesjes in het zwerfafval. Uit 
'Statiegeld op blikjes, onderzoek ter voorbereiding van wetgeving, van CE-Delft (juli
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2020) blijkt dat de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes het aandeel van 
deze verpakkingen in het zwerfafval met 70 tot 900Zo kan verminderen. Dit leidt tot 
verlaging van de kosten voor het opruimen van zwerfafval en het leeg maken van 
openbare afvalbakken.
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Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21.028 
20 april 2021

Aanpassen van de doelstelling voor restafval

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021, 

overwegende dat

4 het landelijke afvalstreven gericht is op 100 kilo restafval per persoon in 2020 en 30 
kilo restafval per persoon in 2025;
4 Veldhoven deze afvaldoelen heeft overgenomen haar begroting;
4 uit evaluatie en onderzoek blijkt dat deze afvaldoelen in Veldoven niet haalbaar zijn; 
4 Veldhoven wel vermindering van het restafval en meer scheiding van te recyclen 
afvalstromen wil bereiken;
4 Veldhoven dit doel wil bereiken met optimaliseren van het huidige inzamelsysteem 
van afval en niet met de invoering van een financiële prikkel.

gelet op de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer waarin de gemeente de 
zorg draagt voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

b e s l u i t :

de doelstelling in de begroting voor afval aan te passen in '100 kilo restafval per 
persoon in 2025, waarbij het huidige systeem van inzamelen en scheiden van afval 
wordt verbeterd'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 20 april 2021.

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter



Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Datum besluitraad 20 april 2021 Datum oordeelraad 29 maart 2021
Agendapunt Datum B en W 9 maart 2021
Volgnummer 21bs00013 1 21.0023 Programma begroting 2
Gewiizigd voorstel Taakveld 2.2
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad
Actualiseren financiën Kempenbaan west

Beslispunten

1. De investeringsuitgaven van project Kempenbaan West op te hogen met C 8,4 
miljoen;.

2. Bijdragen uit de regio en additioneel Veldhovense aandeel (samen C 8,4 miljoen) in 
te zetten als dekking.

Inleiding

Begin 2020 is uw raad op de hoogte gebracht van een financieel tekort dat binnen het 
project Kempenbaan West was ontstaan. In vervolg hierop is het krediet in april 2020 
bijgesteld met C 9,9 miljoen. Naar aanleiding van de opgelopen vertraging door het 
aanhouden van het bestemmingsplan en de bijkomende gevolgen waren er extra 
kosten gemaakt. Hier is tijdens de vorige kredietwijziging uitgebreid bij stil gestaan. 
Tijdens deze raadsvergadering heeft uw raad ons college de opdracht gegeven om op 
zoek te gaan naar extra externe financiële middelen.

Ondanks dat ieders handelen erop gericht is om de verdere kostenstijgingen zoveel 
mogelijk te beperken en kostenbesparingen zijn gerealiseerd, is er een nieuw tekort 
ontstaan. Dit is door de portefeuillehouder gemeld aan uw raad in juli 2020. 
Vervolgens heeft ons college middels raadsinformatienota 20bs00124 d.d. 29-10-2020 
het proces voor cofinanciering met u gedeeld. Overeenkomstig de opdracht van uw 
raad heeft ons college zich maximaal ingezet om nieuwe externe financieringsbronnen 
te vinden. In dit advies leggen we u de uitkomsten van de zoektocht naar 
cofinanciering voor.

Beoogd effect

Verbeteren van de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein 
De Run.

Argumenten

1.1 Het project is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio.
Kempenbaan West is de grootste maatregel uit het maatregelenpakket 
bereikbaarheid De Run. Om de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven 
en bedrijventerrein De Run te verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. 
Daarnaast wordt er een nieuwe aansluiting gemaakt op de A67.

Het verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied is een regionaal vraagstuk. 
We zijn op basis van uw opdracht intensief in gesprek gegaan met de partners 
uit het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run en de regio. Vanuit de 
partners is getoond dat zij mede verantwoording willen dragen voor het 
oplossen van het tekort. Dit onderstreept dat zij de realisatie van Kempenbaan 
West en de nieuwe aansluiting op de A67 van groot belang vinden. Ook geeft



dit aan dat deze overschrijdingen niet te wijten zijn aan Veldhoven, maar 
inherent zijn aan de complexiteit van dit project.

1.2 De extra kosten zijn te linken aan de vertraging die is opgelopen in het 
bestemmingsplantraject.
Na het aanhouden van bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' door de Raad van 
State heeft project Kempenbaan West veel vertraging opgelopen. Doordat het 
contract in 2016 op de markt is gezet, moest het contract worden geüpdatet. 
Daarnaast is op basis van voortschrijdend inzicht gezocht naar mogelijkheden 
om het ontwerp zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de huidige situatie.
Het updaten van het contract en het inpassen van het ontwerp in de omgeving 
is een doorlopend proces gebleken dat heeft geleid tot extra meerkosten.

1.3 Waar mogelijk hebben we kosten bespaard.
Het updaten van het contract en het inpassen van het ontwerp in de omgeving 
heeft ook geleid tot meer minderkosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
aanpassen van de dikte van asfaltlagen (C 300.000,-), versoberen van de 
fietsbrug (C 460.000,-) en het hergebruik van voegen op het bestaande viaduct 
over de A67 (C 75.000,-).

1.4 De huidige raming bevat zeer beperkt ruimte voor extra onvoorziene kosten. 
Begin 2020 is ervoor gekozen om scherp aan de wind te begroten. Daarom is 
destijds enkel extra krediet aangevraagd voor de kosten die toen inzichtelijk 
waren inclusief een relatief beperkte risicoreservering. Omdat we toen aan het 
begin van de uitvoeringsfase stonden was het lastig in te schatten welke 
onvoorziene kosten we moesten maken.

Inmiddels zijn we ruim halverwege de uitvoeringsfase en komt het einde in 
zicht. Hierdoor hebben we nu een beter beeld van de kosten. De kostenraming 
die we hebben opgesteld bestaat uit:

Opbouw kostenraming
Opdracht aannemer

Projectkosten

Risico's

Inclusief indexering, bekende 
wijzigingen en inschatting van de 
nieuwste wijzigingen 
Ambtelijke uren, externe inhuur, 
advieskosten, communicatiekosten, 
kosten voor verkeersveiligheid, etc. 
Inschatting van bekende risico's en een 
extra buffer voor onverwachte 
omstandigheden

2.1 De bijdrage uit een oude afspraak met de Provincie is gemaximaliseerd.
Met de provincie Noord-Brabant hebben we een afspraak dat zij een deel 
bijdragen voor de realisatie van het laatste stuk van de Nieuwe N69. Op basis 
van de gemaakte kosten wordt bepaald hoe hoog deze bijdrage is. De 
maximale bijdrage die de Provincie doet, volgens deze afspraak, is C 13,7 
miljoen. Omdat de kosten voorheen lager waren begroot, gingen we toen uit 
van een bijdrage van C 13 miljoen. Omdat de kosten hoger zijn geworden 
wordt de bijdrage gemaximaliseerd. Hierdoor kunnen we rekening houden met 
C 700.000,- extra dekking van de kosten voor Kempenbaan West.
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2.2 Er zijn nieuwe financieringsbronnen gevonden door de gesprekken in de regio. 
Zoals hierboven aangegeven hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de 
partners uit het maatregelenpakket De Run en de regio. Dit heeft geresulteerd 
in onderstaande extra financieringsbronnen:

- Bereikbaarheidsakkoord - MRE C 500.000,-
De portefeuillehouders mobiliteit MRE hebben unaniem besloten om 
C 500.000,- uit het Bereikbaarheidsakkoord bij te dragen aan 
Kempenbaan-West.

- Provincie Noord-Brabant - C 2,4 miljoen
De provincie doet een extra bijdrage van C 2.400.000,- vanuit het Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP) 2021.

- Maatregelenpakket De Run - C 2,4 miljoen
De bestuurlijke taskforce heeft ingestemd met het inzetten van 
C 2.400.000,- van de bijdrage van ASML aan het maatregelenpakket. Dit 
geld was in eerste instantie bedoeld voor tijdelijke parkeerlocaties.

Naast dat we in gesprek waren met de partners uit de regio hebben we ook 
individueel gezocht naar extra middelen. We hebben extra RUP subsidie 
aangevraagd van ongeveer C 235.000,-. Deze subsidie is toegekend.

2.2 Aanvullend aandeel gemeente Veldhoven van C 2,2 miljoen
Vanuit het project zijn in de initiatiefase verschillende grondaankopen gedaan. 
Deze gronden bleken later niet allemaal nodig te zijn voor het tracé. We 
hebben deze gronden weer verkocht. De opbrengsten zijn in de periode van 
2016 tot 2018 naar de algemene reserve gegaan.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Deze financiële actualisering verhoogt de druk op de gemeentelijke begroting. 
Naast bijdragen van externe partners draagt ook Veldhoven voor een bedrag 
van C 2,2 miljoen van C 8,4 miljoen bij aan de additionele uitgaven. Dit uit zich 
in de vorm van extra kapitaallasten in onze begroting.

Omdat er in het verleden gronden zijn verkocht die vanuit het project zijn 
aangekocht, vinden de partners uit het maatregelenpakket en de regio het niet 
logisch dat zij dit aandeel van het tekort ook meefinancieren.

Financiën

De benodigde totaalinvestering om het project binnen het huidige plan uit te voeren is 
afgerond C 66.600.000,-. De dekking van het project is hierbij als volgt:

4 Aandeel subsidies C 25.800.000,
4 Aandeel Provincie C 16.100.000,
4 Aandeel maatregelenpakket C 2.400.000,
4 Bereikbaarheidsakkoord MRE C 500.000,
4 Bijdragen derden C 800.000,
4 Verkoop gronden C 2.200.000.
4 Aandeel Veldhoven C 18.800.000,-

De inzet van de verkochte gronden ad C 2,2 miljoen als dekking voor de 
projectuitgaven van C 66,6 miljoen zorgt voor extra jaarlijkse kapitaallasten van 
C 76.000 vanaf 2023. In de tabellen op de volgende pagina zijn de bijstelling van de 
totaalinvestering en de gevolgen voor de kapitaallasten inzichtelijk gemaakt.
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Bijstelling totaalinvestering Kempenbaan West

2021 2022 2023 2024 Totaal
Uitgaven 8.851.832 -415.311 0 0 8.436.521
Inkomsten 6.887.878 -653.689 0 0 6.234.189
Saldo 1.963.954 238.378 0 0 2.202.332

Gevolgen exploitatie
2021 2022 2023 2024

Vervallen kapitaallasten 707203 -557 -52.318 -287.408 -285.355
Kapitaallasten nieuwe investeringen 557 71.958 372.021 369.342
Dekking rioolheffing -18 -2.330 -8.246 -8.198
Totaal -18 17.310 76.367 75.790

Binnen de financiële uitwerking van project Kempenbaan West wordt conform 
financieel beleid de componentenbenadering toegepast. Concreet betekent dit dat 
krediet 707203 Kempenbaan West wordt vervangen (opgesplitst) door meerdere 
nieuwe kredieten. Hierdoor wordt aansluiting gezocht met de beheerplannen.

Communicatie en samenspraak

Na besluitvorming delen wij dit besluit met onze partners uit het maatregelenpakket 
en de regio. Verder wordt er niet gecommuniceerd over dit besluit.

Uitvoering Z planning

Door de extra externe bijdragen van onze partners in het krediet van Kempenbaan 
West op te nemen moeten we extra verantwoording afleggen over de financiën van 
het project. Dit kan een positief effect hebben. Door op een transparante wijze aan te 
geven hoe we de middelen inzetten, kunnen we aantonen dat we in control zijn.

De formele aanvragen voor de bijdragen van partners zijn inmiddels gedaan.

Verder gaat de realisatie van het werk door. Op basis van de huidige planning duren 
de werkzaamheden tot eind 2021.

Bijlagen

Bijlage 1 concept raadsbesluit 21.0024 7 21bs00014

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Alle fracties vragen om inzicht in komende (on)voorziene risico's danwel volgende 
extra kredietaanvragen. POHO AvdO licht toe dat alle nu te voorziene risico's zijn 
meegenomen en dat met het project met de huidige kredietaanvraag volbracht moet 
kunnen worden. Hij geeft aan dat risico's die nu niet te voorzien zijn ook niet 
ingeschat kunnen worden en dat hij zodoende geen garantie kan geven. AvdO zegt 
toe dat er een overzicht zal worden gedeeld van de voorziene risico's en van de 
bijbehorende bedragen.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Aankomende week zullen de inzichten worden gedeeld met uw raad. Deze worden dus 
nagestuurd.
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester

5 / 5



Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21.0024 | 21bs00014 
20 april 2021

Actualiseren financiën Kempenbaan west

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021, nr.
21.0023 ! 21bs00013

overwegende dat

4 Kempenbaan West is een groot en complex project met een lang voortraject;
4 Het updaten van het contract en het inpassen van het ontwerp in de omgeving 

is een doorlopend proces gebleken dat heeft geleid tot extra meerkosten;
4 Dit proces heeft ook geleid tot minderkosten;
4 Het verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied is een regionaal vraagstuk;
4 Er is daarom vanuit de regio C 6,2 miljoen extra bijgedragen aan dit project;
4 Naast bijdragen van externe partners draagt ook Veldhoven voor een bedrag 

van C 2,2 miljoen;

gelet op

4 Inmiddels zijn we ruim halverwege de uitvoeringsfase en komt het einde in 
zicht. Hierdoor hebben we nu een beter beeld van de kosten;

4 Vanuit het project zijn in de initiatiefase verschillende gronden aangekocht, die 
later zijn verkocht. De opbrengsten zijn naar de algemene reserve gegaan.

b e s l u i t :

1. De investeringsuitgaven van project Kempenbaan West op te hogen met C 8,4 
miljoen

2. Bijdragen uit de regio en additioneel Veldhovense aandeel (samen C 8,4 miljoen) in 
te zetten als dekking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 20 april 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter



Opbouw risicoreservering en onderbouwing tekort Kempenbaan-West
Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 30 maart 2021 heeft portefeuillehouder Ad van 
den Oever toegezegd te zullen komen met inzicht in bepaalde bedragen rondom het project 
Kempenbaan-West.

Opbouw risicoreservering

In risicosessies die periodiek plaatsvinden inventariseren we alle risico's die we in het project lopen. 
Alle risico's worden door middel van een kwantificeringstabel gewogen. De belangrijkste risico's 
worden hiermee bepaald. Bij deze risico's wordt gekeken naar kans van optreden en de maximale 
financiële gevolgen als het risico optreedt. Deze twee factoren worden met elkaar verrekend 
waardoor er uiteindelijk per risico een bedrag kan worden bepaald. Deze risico's worden hiermee 
gecalculeerd op C 1,1 miljoen.

Daarnaast zijn er aspecten die op voorhand niet in te schatten zijn. Denk hierbij bv aan Covid 19 of 
andere invloeden op het project. Voor dit soort risico's is een percentage aangehouden. De waarde 
van deze risico's is geschat opC 1,1 miljoen. Dit is gebaseerd op de grootte en complexiteit van het 
project. Daarnaast is rekening gehouden met de werkzaamheden die we nog uit moeten voeren, 
oftewel de fase waarin het werk zich verkeerd.

Bij het opbouwen van de risicoreservering is een externe kostendeskundige betrokken die bekend is 
met infrastructurele projecten, die vergelijkbaar zijn met Kempenbaan west. De werkwijze die we 
hier toepassen, past hij ook bij andere projecten toe.

Onderbouwing tekort

Op basis van de prognose is het dekkingstekort C 8,4 miljoen. C 2,2 miljoen van dit tekort is ontstaan 
doordat de opbrengst van de verkoop van gronden uit het project naar de algemene reserve is 
gegaan. Daarnaast hebben we de subsidie van de provincie gemaximaliseerd (C 700.000) en een 
extra subsidie verworven (C 235.000). Het tekort dat dus nog gedekt moest worden is C 5.265.000.

Dekkingstekort C 8.400.000

Opbrengst grondverkoop 
Maximaliseren bijdragen 
Provincie (C 13,7 miljoen) 
RUP subsidie

C 2.200.000 -
C 700.000 -

C 235.000 -

C 5.265.000

De ophoging van het krediet met C 5.265.000 is deels te verklaren doordat we een risicoreservering 
van C 2,2 miljoen hebben opgenomen in de prognose. De rest van de ophoging (C 3.065.000) is te 
verklaring door onderstaande meerkosten.



vluchtstrook aanpassen 
VRI naar IVRI 
Kunstwerk normen 
Levendbarende hagedis 
Inkoop fietsbrug 
inkoop liggers 
vertraging opvangen 
inkoop zand

C 499.750 
C 109.400 
C 307.233 
C 138.668 
C 343.225 
C 689.451 
C 377.800 

C 1.291.966 +

C 3.757.493

Zoals zichtbaar is, is de optelling van deze kosten (C 3.757.493) niet gelijk aan het bedrag waarmee 
het krediet verder opgehoogd moet worden (C 3.065.000). Dit komt doordat na de vorige 
kredietwijziging ook extra ruimte in het krediet was gecreëerd door middel van de risicoreservering 
van destijds.

De ophoging van het krediet met C 5.265.000 wordt gefinancierd vanuit:

Extra bijdrage Provincie C 2.400.000
Maatregelenpakket - parkeervoorzieningen C 2.400.000
Bereikbaarheidsakkoord MRE +

C 500.000

C 5.300.000
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Voorblad Burgemeester en Wethouders

Algemeen
Onderwerp Actualisatie bebouwde kom naar 

aanleiding van aanleg van de 
Kempenbaan West

Doel: besluitvorming

Datum B en W 
Agendapunt

2 maart 2021
Afdeling : Beheer & Realisatie

Registratienummer 21.0000151 Auteur : P.P.E. van den Akker
Aantal bijlagen 3 Telefoon : 4332
Portefeuillehouder A.van den Oever

Besluitvorming
Beslispunten : 1. De raad voor te stellen om de aanpassing van de bebouwde

komgrens van Veldhoven, zoals vastgelegd in de 
Wegenverkeerswet 1994, conform bijgevoegde overzichtskaart 
(bijlage 3) vast te stellen, middels raadsbesluit nr. 20.026

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

Embargo KI nee 
ja

Afgestemd met : Intern afgestemd met cluster communicatie en bedrijfsvoering

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

ja, informeren via Informatienota in leesmap

Vermelding op : Het college stelt de raad voor om de grens van de bebouwde kom
openbare aan te passen in verband met het project Kempenbaan West. De
besluitenlijst komgrens moet aangepast worden omdat het wegennet aan de 

zuidwestzijde van Veldhoven flink verandert. De Zilverbaan wordt 
doorgetrokken naar de nieuwe A67 en de Locht en de Kempenbaan 
(westelijk deel) worden heringericht.



Datum raad 20 april 2021 Datum B en W 23 maart 2021
Agendapunt
Volgnummer 21.0000151 Programma begroting
Gewiizigd voorstel Taakveld
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota college
Actualisatie bebouwde kom naar aanleiding van aanleg van 
de Kempenbaan West

Beslispunten

1. De raad voor te stellen om de aanpassing van de bebouwde komgrens van
Veldhoven, zoals vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994, conform bijgevoegde 
overzichtskaart (bijlage 3) vast te stellen, middels raadsbesluit nr. 20.026

Inleiding

Bij het project Kempenbaan West moet de bebouwde komgrens aangepast worden. 
Deze aanpassing is nodig omdat het wegennet aan de zuid-westzijde van Veldhoven 
flink verandert. De Zilverbaan wordt doorgetrokken naar de nieuwe A67 en de Locht 
en de Kempenbaan (westelijk deel) worden heringericht. Het gaat om een beperkte 
uitbreiding van de bebouwde komgrens bij de Zilverbaan. Bij de Locht wordt de 
bebouwde komgrens net na de verkeerslichten bij de N69ZWestparallel in de richting 
van Koningshof gelegd. Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid normaal 
gesproken 50 km/uur. Het wegontwerp op de Locht en Kempenbaan is binnen de 
bebouwde kom ingericht op 70 km/uur. Om 70 km/uur te mogen instellen, wordt te 
zijner tijd nog een verkeersbesluit genomen. De Zilverbaan is binnen de beoogde 
bebouwde kom ontworpen op 50 km/uur en buiten de bebouwde kom op 80 km/uur. 
Dit voorstel is in lijn met de eerdere aanpassing van de komgrens bij de Zilverbaan 
(raadsbesluit 17bs0015V17.137).

Beoogd effect

Een veilig gebruik van de wegen in het project Kempenbaan West en omliggende 
wegen, afgestemd op de weginrichting.

Argumenten

1.1 Snelheidsregimes van 30, 50 en 70 km/uur worden volgens landelijke richtlijnen 
ingesteld binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom zijn snelheidsregimes van 30, 50 en 70 km/uur mogelijk, 
buiten de bebouwde kom is 60 of 80 km/uur mogelijk, uitgezonderd voor 
auto(snel)wegen. Deze lijn is eerder gevolgd bij de verlengde Heerbaan, Oersebaan 
(WOR eerste en tweede fase) en Zilverbaan.

1.2 Hiermee wordt voldaan aan de ontwerpuitgangspunten Kempenbaan West 
De wegen binnen het project Kempenbaan West zijn ontworpen op een bepaalde 
maximumsnelheid. Het aanpassen van de komgrens vormt de basis om deze 
snelheden mogelijk te maken.

1.3 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de bebouwde komgrens te 
wijzigen
De bebouwde komgrens, zoals deze nu ter vaststelling voor ligt, heeft uitsluitend 
betrekking op de bepalingen van de Wegenverkeerswet. In artikel 20a van de
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Wegenverkeerswet, lid 1, staat dat de grenzen van de bebouwde kom of kommen van 
een gemeente worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

Kanttekeningen en risico's

Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen verbonden

Financiën

Het aanpassen van de bebouwde kom heeft beperkte financiële gevolgen ^ C 5.000). 
Het gaat hierbij om de kosten van het (ver)plaatsen en verwijderen van de 
verkeersborden 'bebouwde kom'. Deze kosten worden ten laste van het project 
Kempenbaan West (707203) gebracht.

Communicatie en samenspraak

Het aanpassen van de bebouwde komgrenzen is niet als apart samenspraaktraject 
gezien. Het is meegenomen in de plannen van de Kempenbaan West. Bij 
informatieavonden over de Kempenbaan is het ontwerpuitgangspunt van de 
voorgenomen maximumsnelheden uitgelegd.
Publicatie van het raadsbesluit volgt op de website en in het Veldhovens 
Weekblad/Gemeentenieuws. Het besluit publiceren we op de openbare besluitenlijst 
van het college.

Uitvoering | planning

De verkeersborden 'bebouwde kom' worden geplaatst voordat de Kempenbaan West 
voor het verkeer open gaat. Voor het plaatsen van deze en diverse andere 
verkeersborden (b.v. voorrangsborden en snelheidsborden, inclusief afwijkende 
maximumsnelheden binnen (anders dan 50 km/uur) of buiten (anders dan 80 km/uur) 
de bebouwde kom) en markeringen is een verkeersbesluit nodig. Dit verkeersbesluit 
wordt binnenkort in procedure gebracht. Verkeersbesluiten zijn gemandateerd aan het 
afdelingshoofd van Beheer en Realisatie.

Bijlagen

1. Adviesnota raad 'Actualisatie van de bebouwde kom naar aanleiding van aanleg van 
de Kempenbaan West';

2. Raadsbesluit 'Actualisatie van de bebouwde kom naar aanleiding van aanleg van de 
Kempenbaan West';

3. Plattegrond bebouwde kom, o.b.v. Wegenverkeerswet 1994 art. 20a.
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Veldhoven

Raadsbesluit
20.026 | 21bs00012 
20 april 2021

Actualisatie bebouwde komgrens naar aanleiding van 
aanleg van de Kempenbaan West

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021, nr. 
20.0000151

overwegende dat de komgrens aangepast moet worden omdat het wegennet aan de 
zuidwestzijde van Veldhoven flink verandert. Bij de Locht wordt de bebouwde 
komgrens net na de verkeerslichten bij de N69!Westparallel in de richting van 
Koningshof gelegd.

gelet op de ontwerpuitgangspunten Kempenbaan West waarbij de Kempenbaan West 
is ontworpen op een bepaalde maximumsnelheid.

b e s l u i t :

1. Vast stellen van de aanpassing van de bebouwde komgrens van Veldhoven, zoals 
vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994, conform bijgevoegde overzichtskaart.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 20 april 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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Datum besluitraad 20 april 2021 Datum oordeelraad 30 maart 2021
Agendapunt Datum B en W 2 maart 2021
Volgnummer 21bs00011 Z 20.025 Programma begroting
Gewiizigd voorstel Taakveld
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad
Actualisatie bebouwde kom naar aanleiding van aanleg van 
de Kempenbaan West

Beslispunten

1. Vast stellen van de aanpassing van de bebouwde komgrens van Veldhoven, zoals 
vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994, conform bijgevoegde overzichtskaart 
(bijlage 1).

Inleiding

Bij het project Kempenbaan West moet de bebouwde komgrens aangepast worden. 
Deze aanpassing is nodig omdat het wegennet aan de zuid-westzijde van Veldhoven 
flink verandert . De Zilverbaan wordt doorgetrokken naar de nieuwe A67 en de Locht 
en de Kempenbaan (westelijk deel) worden heringericht. Het gaat om een beperkte 
uitbreiding van de bebouwde komgrens bij de Zilverbaan. Bij de Locht wordt de 
bebouwde komgrens net na de verkeerslichten bij de N69ZWestparallel in de richting 
van Koningshof gelegd. Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid normaal 
gesproken 50 km/uur. Het wegontwerp op de Locht en Kempenbaan is binnen de 
bebouwde kom ingericht op 70 km/uur. Om 70 km/uur te mogen instellen, wordt te 
zijner tijd nog een verkeersbesluit genomen. De Zilverbaan is binnen de beoogde 
bebouwde kom ontworpen op 50 km/uur en buiten de bebouwde kom op 80 km/uur. 
Dit voorstel is in lijn met de eerdere aanpassing van de komgrens bij de Zilverbaan 
(raadsbesluit 17bs0015V17.137).

Beoogd effect

Een veilig gebruik van de wegen in het project Kempenbaan West en omliggende 
wegen, afgestemd op de weginrichting.

Argumenten

1.1 Snelheidsregimes van 30, 50 en 70 km/uur worden volgens landelijke richtlijnen 
ingesteld binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom zijn snelheidsregimes van 30, 50 en 70 km/uur mogelijk, 
buiten de bebouwde kom is 60 of 80 km/uur mogelijk, uitgezonderd voor 
auto(snel)wegen. Deze lijn is eerder gevolgd bij de verlengde Heerbaan, Oersebaan 
(WOR eerste en tweede fase) en Zilverbaan.

1.2 Hiermee wordt voldaan aan de ontwerpuitgangspunten Kempenbaan West 
De wegen binnen het project Kempenbaan West zijn ontworpen op een bepaalde 
maximumsnelheid. Het aanpassen van de komgrens vormt de basis om deze 
snelheden mogelijk te maken

1.3 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de bebouwde komgrens te 
wijzigen

De bebouwde komgrens, zoals deze nu ter vaststelling voor ligt, heeft uitsluitend 
betrekking op de bepalingen van de Wegenverkeerswet. In artikel 20a van de



Wegenverkeerswet, lid 1, staat dat de grenzen van de bebouwde kom of kommen van 
een gemeente worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

Kanttekeningen en risico's

Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen verbonden.

Financiën

Het aanpassen van de bebouwde kom heeft beperkte financiële gevolgen ^ C 5.000). 
Het gaat hierbij om de kosten van het (ver)plaatsen en verwijderen van de 
verkeersborden 'bebouwde kom'. Deze kosten worden ten laste van het project 
Kempenbaan West (707203) gebracht.

Communicatie en samenspraak

Het aanpassen van de bebouwde komgrenzen is niet als apart samenspraaktraject 
gezien. Het is meegenomen in de plannen van de Kempenbaan West. Bij 
informatieavonden over de Kempenbaan is het ontwerpuitgangspunt van de 
voorgenomen maximumsnelheden uitgelegd.
Publicatie van het raadsbesluit volgt op de website en in het Veldhovens 
Weekblad/Gemeentenieuws.

Uitvoering | planning

De verkeersborden 'bebouwde kom' worden geplaatst voordat de Kempenbaan West 
voor het verkeer open gaat. Voor het plaatsen van deze en diverse andere 
verkeersborden (b.v. voorrangsborden en snelheidsborden, inclusief afwijkende 
maximumsnelheden binnen (anders dan 50 km/uur) of buiten (anders dan 80 km/uur) 
de bebouwde kom) en markeringen is een verkeersbesluit nodig. Het college neemt 
binnenkort dit verkeersbesluit.

Bijlagen

1. Plattegrond bebouwde kom, o.b.v. Wegenverkeerswet 1994 art. 20a.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsvormende raad adviseert het agendapunt als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 20 april a.s.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Behandeling in de oordeelsvormende raad leidt niet tot aanpassing van de stukken.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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LEGENDA

bestaande bebouwde komgrens

nieuwe bebouwde komgrens

Veldhoven Cluster Beheer

Bebouwde komgrens

o.b.v. Wegenverkeerswet 1994 art. 20a

getekend
datum
gewijzigd
gewijzigd
gewijzigd
gewijzigd
gewijzigd
gewijzigd
gewijzigd
gewijzigd

M. van Eijk 
22-02-2021

schaal: n.v.t. formaat: A3 tekeningnr. 2021~025
alle maten in meters, peilen in meters t.o.v. NAP, diameters 
en materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven

gemeente Veldhoven, bezoekadres: meiveld 1 5501 KA Veldhoven 
postadres: postbus 10101 5500 GA Veldhoven

L:\Beheer buitenruimte\Geoinformatie\Veldhoven-totaa|l\bebouwde komgrens\2021-025 Bebouwde komgrens 2017 en toekomstige.dwg © Auteursrecht voorbehouden
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LOKAAL LIBERAAL
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Regie bij samenspraak
Datum 20-04-2021
Ingediend door VSA, Senioren Veldhoven, CDA, BurqerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Lopende projecten in Veldhoven
Agendapunt 10.03

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 20 april 2021,

kennis genomen hebbend van:

* Het artikel "Hoe wordt tegenspraak weer samenspraak"? van onze wethouder 
Mevr. van Dongen in diverse media.
Waarin wordt gesteld: "Als college hebben we bijvoorbeeld nauwelijks een rol in de 
momenteel ontwikkelde bouwprojecten waar tegen 'verzet' wordt georganiseerd.
De projectontwikkelaars zijn in de lead en organiseren zelfde samenspraak. Zo is 
dat in Veldhoven door de raad besloten vooruitlopend op de Omgevingswet, waarin 
dit wettelijk wordt verankerd". Einde citaat.

overwegende dat:

* Er steeds vaker, een zeer groot aantal zienswijzen op diverse grote projecten in 
Veldhoven wordt ingediend.

* Bij diverse projecten het samenspraakproces voor inwoners in grote frustratie en 
boosheid eindigt.

* Het lijkt nu dat inwoners vinden dat hun belangen niet voldoende geborgd zijn bij de 
huidige vorm van samenspraak.

* Deze raad unaniem op 9 februari jl. heeft aangegeven dat de invulling van de 
samenspraak in onze gemeente aangepast moet worden.

verzoekt het college:

Om bij ruimtelijke projecten vooralsnog zelf weer de regie te nemen over 
samenspraak totdat het samenspraak proces is herzien.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor 13 stemmen (VSA, CDA, D66, BPV, LL, SV)

Tegen 14 stemmen (PvdA, VVD, GBV )


