
Technische vraag CDA inzake Principeverzoek herontwikkeling 
Burgemeester van Hoofflaan 100, 102 en 104

In de krant staat dat het college over bovenstaand principeverzoek heeft besloten.
1. Ik wil dit verzoek en het besluit van het college met de bijbehorende afweging graag 

ontvangen.

Antwoord:
Het ingediende principeverzoek is te raadplegen via de volgende link: 
http://mycorsanxt/scripts/wsisa■dll/WService=ws prodZpostZshowscan.r?obiect type=S&
object id=O21U000622&nativeopen=0&rnd = MdkfCeI^hYdlRfc^1624891792934 0.155146
8232875739

Bijgaand de adviesnota behorend bij dit collegebesluit.
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: 15 juni 2021
: Afdeling
: 21.0000396 Auteur
: Telefoon
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Besluitvorming
Beslispunten : 1. Principemedewerking te verlenen aan het onder voorwaarden

herontwikkelen van de Burgemeester van Hoofflaan 100, 102 en
104 tot 15 appartementen met een commerciële plint.

Status

Embargo

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

[X] nee 
ja

Afgestemd met : Intern afgestemd met clusters Communicatie, Bedrijfsvoering, 
Projecten en Planvorming

Raad : dl ja, beeldvorming
IZI ja, oordeels- Z besluitvorming

ja, informeren via Informatienota in leesmap

Vermelding op
openbare
besluitenlijst

: Het college heeft een principeverzoek ontvangen voor het
herontwikkelen van de Burgemeester van Hoofflaan 100, 102 en 104 
tot 15 appartementen met een commerciële plint. Het college heeft 
besloten om aan dit verzoek principemedewerking te verlenen, maar 
stelt wel een aantal voorwaarden, waaronder over het 
woningbouwprogramma.



Datum raad Datum B en W 15 íuni 2021
Agendapunt

Volgnummer 21.0000396 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.3

Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota college
Standpunt bepalen principeverzoek herontwikkeling 
Burgemeester van Hoofflaan 100, 102 en 104

Beslispunten

1. Principemedewerking te verlenen aan het onder voorwaarden herontwikkelen van 
de Burgemeester van Hoofflaan nummer 100, 102 en 104 tot 15 appartementen 
met een commerciële plint.

Inleiding

Op 29 januari 2021 heeft MAG architecten namens de initiatiefnemer een 
principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de Burgemeester van Hooflaan 
100, 102 en 104 tot 15 appartementen met een commerciële plint. Het 
principeverzoek is als bijlage bij deze adviesnota opgenomen.

In afbeelding 1 is een uitsnede van een luchtfoto opgenomen, waarop de ligging van 
de desbetreffende locatie is weergegeven. In afbeelding 2 is een uitsnede van de 
kadastrale kaart opgenomen waarin de percelen aan de Burgemeester van Hoofflaan 
100, 102 en 104 rood omlijnd zijn. De percelen aan de Burgemeester van Hoofflaan 
100, 102 en 104 zijn gelegen op de hoek van de Burgemeester van Hoofflaan en de 
Lange Kruisweg, ten zuiden van het winkelgebied Citycentrum in Veldhoven.

Afbeelding 1 Uitsnede luchtfoto met desbetreffende percelen in rood omcirkeld
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Afbeelding 2 Uitsnede kadaster met percelen aan de Burgemeester van Hooflaan 100, 102 en 
104 rood omlijnd
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Afbeelding 3 Uitsnede geldend bestemmingsplan

De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan 'Cobbeek, d'Ekker en Zonderwijk 
2017' en zijn hierin bestemd als 'Gemengd'. Het realiseren van 15 appartementen met 
een commerciële plint is op deze locatie volgens het geldende bestemmingsplan niet 
toegestaan. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Beoogd effect

Een passende ruimtelijke ontwikkeling faciliteren voor de percelen aan de 
Burgemeester van Hoofflaan 100, 102 en 104.
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Argumenten

1.1 Een nieuwe en meer stedelijke invulling is wenselijk op deze plek
De planlocatie is gelegen in de Stedelijke As die Meerhoven en De Run verbindt. Hier 
is volgens het huidige beleid ruimte voor het accentueren van het stedelijke karakter 
van Veldhoven, door toevoeging van hoogwaardige functies met een stedelijke opzet 
en uitstraling. Het voorliggende plan omvat de (her-)ontwikkeling van een bestaande 
verouderde woonlocatie met winkel en orthodontiepraktijk op de begane grond. In de 
nieuwe situatie wordt voorzien in een gebouw van 4 bouwlagen met 15 
(huur)woningen en een beperkte toevoeging van m2 commerciële functies. De 
herontwikkeling zorgt voor zowel de planlocatie alsmede de omgeving voor een 
kwaliteitsimpuls. Op de hoek van het L-vormige gebouw is een passend hoogteaccent 
aangebracht. Het nieuwe bouwplan draagt bij aan een versterking van het stedelijke 
karakter en sluit bovendien aan op vraag van de markt naar (huur-)woningen.

1.2 Enkel beperkte toevoeging van commerciële functies is op deze locatie passend 
De planlocatie ligt aan de zogenaamde 'Stedelijke as' in een aanloopstraat naar het 
Citycentrum van Veldhoven. In de huidige situatie is op het perceel aan de 
Burgemeester van Hoofflaan 100 en 102 op de begane grond een orthodontiepraktijk 
gevestigd. Op perceel met nummer 104 is op de begane grond een gordijnenwinkel 
gevestigd. Het huidige beleid is er op gericht dat winkels zich zoveel mogelijk 
concentreren in het Citycentrum en de Kromstraat. Ook onder het toekomstige beleid 
zal meer worden ingezet op compactere winkelgebieden en het concentreren van 
(nieuwe) detailhandel en horeca in de bestaande centra. Gelet op het huidige gebruik 
wordt enkel een beperkte toevoeging (50 - 100 m2) aan het bestaande aantal m2 
commerciële functies op de begane grond passend geacht. Met commerciële functies 
worden hierbij functies bedoeld in de vorm van dienstverlening, maatschappelijke 
voorzieningen en kantoorachtige functies. Gelet op het detailhandelsbeleid is (nieuwe) 
detailhandel en horeca op deze locatie in de plint niet wenselijk.

1.3 Wij stellen voorwaarden
Door randvoorwaarden te stellen ontstaat er een plan dat een meerwaarde vormt voor 
Veldhoven. Bij de verdere uitwerking van het plan gelden de volgende 
randvoorwaarden en aandachtspunten:

» Het woningbouwprogramma moet voor tenminste 220Zo uit sociale
huur/koopappartementen bestaan. Bij voorkeur in samenwerking met een 
corporatie. Voor de andere 780Zo geldt dat tenminste 400Zo uit lage middeldure 
huur/koopappartementen moet bestaan;

» Om woonkwaliteit te kunnen garanderen moeten de 'nul op de meter'- 
appartementen minimaal 45m2 groot zijn;

» Bij de verder uitwerking van het plan dient rekening te worden gehouden met 
bestaande, beschermde bomen langs de Burgemeester van Hoofflaan. Deze 
mogen niet verder worden gesnoeid/opgekroond dan nu;

» De grootte en toegankelijkheid van de parkeergarage en fietsbergingen hebben 
nog aandacht nodig. De parkeergarage en sommige fietsbergingen lijken nu 
nog te krap. De inrit naar de parkeergarage moet minimaal 3,5 meter maar bij 
voorkeur 4 meter breed zijn;

» Bij de verdere uitwerking van het plan dient aandacht te worden besteed aan 
natuurinclusief bouwen door het toepassen van bijvoorbeeld groene daken en 
het toepassen van wateropvang.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Hogere waarde besluit waarschijnlijk noodzakelijk
Gezien de ligging aan de Burgemeester van Hoofflaan dient bij het opstellen van het 
bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden overlegd waarbij getoetst dient 
te worden aan de geluidnormen voor wegverkeerslawaai. Het is op voorhand de
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verwachting dat een hogere waarde besluit noodzakelijk is. Het bevoegde gezag voor 
het nemen van een hogere waarde besluit is het college van burgemeester en 
wethouders. Dit volgt uit artikel 110a, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh). Bij 
vaststelling van het bestemmingsplan zal het college een apart besluit hierover 
moeten nemen.

Financiën

Voorliggend advies heeft geen directe financiële gevolgen. Als de initiatiefnemer de 
plannen verder gaat uitwerken volgens de gestelde voorwaarden, moet het 
bestemmingsplan worden aangepast. Voordat gestart wordt met de procedure wordt 
een anterieure exploitatie-overeenkomst afgesloten, waarbij de te maken kosten 
volledig worden verhaald bij de initiatiefnemer. Daarnaast wordt een 
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten.

Communicatie en samenspraak

Dit besluit komt op de openbare besluitenlijst van het college te staan. De 
initiatiefnemer wordt schriftelijk ingelicht over het besluit van uw college. Over het 
besluit vindt op dit moment nog geen externe communicatie plaats. In het kader van 
de ruimtelijke procedure wordt hierover gecommuniceerd op de gebruikelijke wijze in 
het Gemeentenieuws en de Staatscourant. Daarnaast zullen bij de nadere uitwerking 
van het plan in de planologische procedure de direct omwonenden een brief 
ontvangen met een toelichting over het plan en de procedure.

Uitvoering | planning

Voordat gestart kan worden met de planologische procedure, moet eerst een 
anterieure exploitatie-overeenkomst en planschadeverhaalsovereenkomst met de 
initiatiefnemer getekend worden.

Bijlagen

» Principeverzoek Herontwikkeling Burgemeester van Hoofflaan 100, 102 en 104.
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