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De teksten zijn een kopie van de notitie en voorzien van paginanummer I indelingsnummer.

De vragen zijn cursief gedrukt en zijn per pagina genummerd, verzoek dit ook bij de 
beantwoording te gebruiken.

p 11

4.1.2 Gemeentelijke reactie

2e alinea

er komt een initiatief en wij benaderen deze in beginsel met een 'ja-mits' houding. In dit 
geval zijn er geen beleidskaders, wetten, regelgevingen of milieukundige belemmeringen 
redenen te benoemen om het verzoek af te wijzen. Het specifieke voedselaanbod kan niet 
betrokken worden bij de beoordeling. Horeca met een bovenregionale functie in een 
duurzaam en hoogwaardig vormgegeven gebouw vinden wij goed passend op deze 
'stedelijke' locatie.

P11
Vraag 1: wat zijn voorbeelden van een 'mits'?

^ Er kan bijvoorbeeld niet gebouwd worden over een gasleiding of binnen een zone 
van een LPG-tankstation zijn geen woningen toegestaan. Ook kunnen er bijvoorbeeld 
geen burgerwoningen in het buitengebied worden toegevoegd zonder dat hier 
compensatie tegenover staan. Het gaat dan om onoplosbare belemmeringen of 
onoverkomelijke beperkingen.

laatste regels pag 11:
Daar is uitgelegd dat het gebouw optimaal duurzaam wordt ontwikkeld ('nul-op- de-meter'). 
Dit is uitzonderlijk voor de horecabranche.

Vraag 2: heeft de 'nul-op-de-meter' alleen betrekking op de verlichting f verwarming van de 
gebouwen of wordt ook alle energie voor de productie zelf opgewekt?

^ Uitgangspunt is dat de gebouwgebonden en gebruikersspecifieke installaties (zoals 
pizza-ovens) nul op de meter zijn. In het geval van piekmomenten is een aansluiting 
op het net aanwezig. Daarnaast zal de warmte die afkomstig is van de ovens, 
worden hergebruikt voor verwarming van het gebouw. Daarbij wordt het gebouw ook 
verwarmt met een warmtepomp.



P 12 bovenaan:
Vanwege de ligging van het kavel en de positie van Veldhoven in de Brainportregio is het 
''Kwaliteitsteam Brainport" betrokken geweest bij de planvorming van deze locatie. Het 
kwaliteitsteam is opgericht om ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren en te monitoren of 
deze passend zijn binnen de gewenste "Brainport uitstraling''. Zij hebben geconcludeerd dat 
de voorgenomen ontwikkeling op de locatie niet binnen de 'beschermingszone' ligt 
waarbinnen geen hoge elementen mogen staan die concurreren met de beeldkwaliteit van 
de Hovenring.

Vraag 3 : is de ontwikkeling door het kwaliteitsteam Brainport wel gewaardeerd als 
positieve bijdrage aan de 'Brainport uitstraling'? (in welke bewoordingen?)

^ Het (in 2020 opgeheven) kwaliteitsteam Brainport Avenue toetste plannen aan de 
ambitie zoals vastgelegd in het document 'criteria voor ruimtelijke kwaliteit'. Deze 
criteria zijn niet van toepassing op deze locatie. Wij hebben het kwaliteitsteam 
desondanks vrijwillig om advies gevraagd omdat de initiatiefnemer de wens had om 
een reclamezuil op te richten die wellicht vanaf de A2/N2 zichtbaar zou zijn.

P 14
4.2.1
Rapportage Goudappel Coffeng
3...... De verbinding Peter-Zuidlaan-Julianastraat wordt in 2022 geopend. Verondersteld
wordt dat dit niet of nauwelijks extra verkeer oplevert en al helemaal niet meer verkeer op 
Zoom-Meerenakkerweg. Waarom wordt het project dan uitgevoerd?

p14
Vraag 1: is het juist dat dit in het rapport zo staat?

^ De conclusie uit het rapport klopt. Beoogd effect van de verbinding Peter Zuidlaan- 
Julianastraat is om de verkeersdruk in de kern van Zeelst te verminderen. De 
Doorverbinding heeft geen invloed op het verkeer uit op de Zoom-Meerenakkerweg, 
dus het klopt dat daar de intensiteiten niet veranderen. maatgevende uur. Zie ook 
antwoord vraag 2.

Vraag 2: wat is de berekende toename van verkeer vanuit de Julianastraat over de Peter 
Zuidlaan naar de rotonde?

^ Als alleen een verkeerscijfer gegeven wordt van de Peter Zuidlaan naar de rotonde, 
leidt dat tot een onevenwichtig verkeersbeeld. Kort gezegd gaat namelijk verkeer na 
aanleg van de Doorverbinding meer gebruik maken van de route Peter Zuidlaan- 
Julianastraat in plaats van de route Kruisstraat-Sint Severinuslaan. En zoals onder 
punt 1 aangegeven, is bij het berekenen van het maatgevende uur de 
doorverbinding niet van belang gebleken.

P 19
4.2.2 gemeentelijke reactie 
Rapportage Goudappel Coffeng
c 1. intensiteiten rotonde :

.........Om een goede vergelijking te maken moet alleen gekeken worden naar de
rijrichtingen 3, 5, 6 en 7 uit onderstaande tabel. Dit zijn de afslagbewegingen op het 
kruispunt die van en naar de rotonde gaan (Zoom). De totale verkeersaantallen op deze 
rijrichtingen uit de telling moet ongeveer gelijk zijn aan de totale verkeersaantallen op de 
rotonde uit het verkeersmodel. Op de genoemde rijrichtingen bedragen de gecombineerde 
verkeersstromen ca. 777 motorvoertuigen tijdens het drukste uur (tussen 17 en 18 u)



p19
Vraag 1: In de definitieve versie van het rapport Coffeng (006388.20200910.R1.05, 10 
september 2020) staat in tabel 3.4 een ander totaal van de rijstroken 3,5,6,7 namelijk
855 zonder KFC/Dom en 1047 met KFC/Domino's.
Welke getallen zijn juist?

^ De getallen die u noemt, zijn juist. Want die getallen staan ook in het rapport R1.05. 
In rapport R1.04 staat in tabel 3.4 2x richting SG02. De tweede SG02 moet SG03 
zijn. Overigens klopt daarmee meteen tabel 3.9 beter. De auto-intensiteit op het 
Zoom is met ontwikkeling van Domino's-KFC in die tabel 999 motorvoertuigen 
tijdens het maatgevende uur (alle richtingen opgeteld die van en naar het Zoom 
rijden nabij de rotonde).
Bij de vergelijking tussen de rijrichtingen en de rotonde wordt gesproken over 
MOTORVOERTUIGEN. In tabel 3.4 zijn de motorvoertuigen omgerekend naar 
PERSONENAUTO-EQUIVALENTEN. Dit verklaart waarom deze aantallen hoger zijn; 
alle gemotoriseerd verkeer wat geen personenauto is (zoals bestelbussen en 
vrachtwagens) worden zwaarder meegeteld voor de kruispuntberekening.

P 21 

c2:
Aantallen fietsers:
In het verkeersmodel BBMA worden de aantallen fietsers op de rotonde geschat op circa 
2.000 - 3.000 per etmaal in het basisjaar van het verkeersmodel (2015).

p21
vraag 1: is dit een geldig antwoord op het gestelde verwijt? )dat er niets over fietsers wordt 
gezegd in het verkeersonderzoek van Coffeng (c2 op pag 14)

^ In de totale reactie onder c.2 is een beeld geschetst over de situatie voor fietsers.

Nadere toelichting:
Het verkeersmodel geeft een berekend aantal fietsers wat als een zo goed mogelijke 
inschatting moet worden gezien voor deze route in Veldhoven. Onderstaande afbeelding 
geeft een overzicht van de gemiddelde drukte op snelfietsroutes in Brabant. De 
verschillen zijn groot maar hieruit blijkt dat deze gemiddeld op ruim 1000 fietsers per 
etmaal zitten. Daarom lijkt 2.000-3.000 fietsers voor een drukke route in Veldhoven 
zeker geen onderschatting.
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Als vuistregel hanteert Goudappel Coffeng bij het instrument 'Meerstrooks 
Rotondeverkenner' dat de verzadigingsgraad van een rotonde niet veel hoger mag 
zijn dan 0,6 op het moment dat er een drukke fietsroute overheen gaat (met fietsers 
in de voorrang). Om het te toetsen is aanvullend een berekening gemaakt met de 
Kruispuntwijzer waar ook het kruisend fietsverkeer kan worden meegenomen. De 
maximale verzadigingsgraad komt uit op 0,48 waarbij 200 fietsers per uur in de 
voorrang zitten op alle oversteken. Dit wil zeggen dat slechts de helft van de 
capaciteit gebruikt wordt en er ruim voldoende restcapaciteit is.

Kruispuntwij zer

Kruispunt

Maximale I/C-waarde

Zoom
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Peter Zuidlaan
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p21
Vraag 2: wat is de schatting of de meting in 2021?

^ We hebben inzicht in het fietsgebruik via het BBMA-verkeersmodei, basisjaar 2015 
en toekomstjaar 2030. Het aantal fietsers neemt in 2030 op deze locatie met circa 
10 tot 200Zo toe. Grofweg 2500-3500 fietsers per etmaal op de rotonde. In 2020 ligt 
het gebruik naar verwachting tussen 2750 en 4250 fietsers per etmaal in.

p21
vraag 3: wordt rekening gehouden met voorzienbare toename van fietsverkeer of daarmee 
gelijkgesteld en wat is de toename dan geschat tot 2030?

^ Zie het antwoord onder punt 2.

Door het meewegen van fietsers in de berekening zal de verzadigingsgraad in het scenario 
met ontwikkeling KFC/Domino's mogelijk iets hoger worden, maar zeker niet in de buurt 
komen van de grenswaarde 0,8. Zie ook reactie Kruispuntwijzer vraag 1

p21 Doorstroming
vraag 4: waarom zijn fietsers niet meegewogen in de berekening?

^ De gebruikte formule om de verzadigingsgraad te berekenen heeft die mogelijkheid 
niet. Bovendien hebben fietsers en voetgangers bij de doorstroming van 
enkelstrooksrotondes over het algemeen een beperkte invloed. De fiets- en/of 
voetgangersstroom moet zeer hoog zijn, wil dit van belang zijn voor de doorstroming 
van het autoverkeer. Wordt naar het maatgevende uur gekeken, dan is dit berekend 
tussen 18-19 uur. Dan is de drukste fietsintensiteit naar verwachting reeds voorbij.

Zie ook reactie Kruispuntwijzer vraag 1

p21
Vraag 5: Kan worden onderbouwd waarom de verzadigingsgraad niet in de buurt zal komen 
van de grenswaarde 0,8?

^ Zoals onder vraag 4 geantwoord, heeft fietsgebruik beperkt invloed op de
doorstroming van een enkelstrooksrotonde. De berekende verzadigingsgraad in het 
maatgevende uur is 0,36. Dit zit ver van een verzadigingsgraad van 0,8 af.

Zie ook reactie Kruispuntwijzer vraag 1

p21
vraag 6: welke gevalideerde rekenmethode is toegepast om de invloed van fietsverkeer op 
een dergelijke rotonde te bepalen?

^ De rekenmethode is een gebruikelijke vuistregel die bij de Meerstrooks 
Rotondeverkenner wordt gehanteerd. Aanvullend is dit getoetst met de 
Kruispuntwijzer waarin ook de invloed van fietsverkeer in de berekening wordt 
meegenomen.

p 22
c4: Bezoekersaantallen
Het bepalen van de bezoekersaantallen is gebaseerd op de inwoners in het afgebakende 
verzorgingsgebied. Daarnaast is uitgegaan van een percentage voor de toevloeiing, oftewel 
de bezoekers van buiten het afgebakende verzorgingsgebied. De berekening van de 
bezoekersaantallen is dus gebaseerd op het aantal inwoners in het verzorgingsgebied, 
rekening houdend met groeicijfers die het CBS verwacht ten aanzien van 2030.



In het algemeen geldt dat de eerste maanden na opening iedereen benieuwd is en een 
bezoekje komt brengen aan nieuw geopende horecavestigingen. Vervolgens stabiliseert het 
aantal. Er is sprake van een representatieve bedrijfssituatie.

p22
Vraag 1: als de conclusie hieruit is dat een bedrijf wordt gestart met klantgegevens uit 2018 
en zonder noemenswaardige groei tot 2030. Wie heeft deze tekst gemaakt en hoe 
aannemelijk is dit?

^ Net als alle teksten in de Notitie van beantwoording van zienswijzen is deze tekst 
opgesteld door adviseurs van het college. Zij hebben zich gebaseerd op de inwoners 
in het afgebakende verzorgingsgebied en zijn daarnaast uitgegaan van een 
percentage voor de toevloeiing, oftewel de bezoekers van buiten het afgebakende 
verzorgingsgebied. Er is daarbij rekening gehouden met groeicijfers die het CBS 
verwacht ten aanzien van 2030.

P 24
c.10: tankstation
Als dit gecombineerd bezoek (tankstation en eten) plaatsvindt, dan leidt dit niet of 
nauwelijks tot meer verkeersbewegingen op de onderzochte kruispunten. Het kan zelfs iets 
gunstiger uitpakken, vooral bij het kruispunt Heistraat/Meerenakkerweg- Zoom. Tankstation 
bezoekers komende vanaf de Hovenring pakken de bypass naar het tankstation en daarna 
rechtsaf richting de KFC. Hiermee komen zij de verkeerslichten bij 
Heistraat/Meerenakkerweg-Zoom niet tegen, behalve op de terugweg.

P 24
Vraag 1: wie heeft deze tekst bedacht en hoe is dit getoetst?

^ Net als alle teksten in de Notitie van beantwoording van zienswijzen is deze tekst 
opgesteld door adviseurs van het college. Hoe dit getoetst is, is door naar de 
weginrichting te kijken. Bezoekers vanuit de Hovenring naar het tankstation, en 
daarna eventueel naar de KFC-Domino's, rijden via de bypass (de rechtsaf strook 
aldaar) naar het tankstation. Ze hoeven geen gebruik te maken van het verkeerslicht 
Meerenakkerweg-Zoom. Ze rijden net voor de verkeerslichten rechts het tankstation 
op.

c.11: opstellengte/filevorming
Vooralsnog is het niet aannemelijk dat (structurele) problemen ontstaan in of rondom het 
plangebied. Toch zijn in het onderzoeksrapport soms acties benoemd per kruispunt, zoals: 
’Mocht de ontwikkeling KFC/Domino's doorgang vinden, adviseren wij daarom om het 
kruispunt enige tijd te monitoren. Mocht blijken dat de situatie dan toch voor problemen 
zorgt op de Heistraat, dan kan binnen de bestaande configuratie van het kruispunt nog naar 
optimalisaties in de verkeersregeling worden gezocht

p24

vraag 2 : de opstellengte voor linksaf op de Meerenakkerweg komende uit Eindhoven 
((SG03) is nu in de spits al vaak niet toereikend. De 18 meter extra volgens tabel 3.4 uit 
het rapport van Coffeng (006388.20200910.R1.05 d.d. 10 september 2020) lijken dus zeker 
nodig.
Deze berekening kan toch gewoon worden meegenomen als vaststaand feit?

^ Goudappel heeft correct gerekend op basis van objectieve gegevens. Zie ook het 
antwoord onder vraag 3.

Vraag 3: is de gevraagde lengte van 90 meter realiseerbaar?



^ 90 meter lijkt op het eerste oog realiseerbaar. Wel dient dit onderzocht en overlegd
met de gemeente Eindhoven te worden. Kan het bijvoorbeeld ondergronds (qua 
kabels en leidingen)? Ook staan er twee bomen, waarvan de vraag is of deze gekapt 
mogen worden. Voorkeur heeft het daarom om alleen bij structurele filevorming het 
onderzoek op te starten om mogelijk de strook te verlengen.

P 25 

c 13

Het aantal van 3.500 transacties is representatief. Actuele cijfers uit week 21/2021 van 
restaurants in de buurt/met een soortgelijk omzetniveau):

^ - Helmond: 3.589 transacties in de week

^ - Waalwijk: 3.118 transacties in de week

^ - Den Bosch: 3.810 transacties in de week

p 25

vraag 1: is het juist dat deze drive-thru's bestaan uit 1 (een) loket voor 1 (een) keten?

• Ons is de exacte inrichting van de genoemde voorbeelden niet bekend.

P 25

Vraag 2: wat zegt dit over het aantal transacties dat Veldhoven kan verwachten met 1 loket 
van dezelfde keten met daaraan toegevoegd (plus) 1 loket van Pizza Domino's?

• Deze vergelijking is niet een-op-een te maken. De verwachting is dat het overgrote 
deel van de transacties van Domino's zal bestaan uit bezorging.

p25
Vraag 3: is het redelijk te verwachten dat Veldhoven met 2 loketten (ketens) tot 2030 niet 
boven dit aantal transacties per week uitkomt?

• Ja dat is redelijk.

P 27
c 17 Vooroverleg
...Zij zagen geen aanleiding om inhoudelijk te reageren en hadden allen geen problemen 
met het plan. In het ontwerpbestemmingsplan waren alle definitieve onderzoeksrapporten 
wel opgenomen. De vooroverlegpartners zijn ervan op de hoogte gesteld toen dit 
ontwerpbestemmingsplan in procedure ging. Ook toen hebben zij geen bezwaren geuit.

P 27
Vraag 1: hoe heeft de provincie bevestigd dat het ontwerpbestemmingsplan is ontvangen en 
beoordeeld?

^ Wij informeren de provincie via een e-formulier. Dit is een vaste werkwijze die de 
provincie hanteert. Dat is hier ook gedaan en de ontvangst is bevestigd.

P 27
Vraag 2: hoe zijn de vooroverlegpartners op de hoogte gesteld van de gewijzigde conclusies 
in bijlagen?

^ De vooroverlegpartners worden in principe geïnformeerd over iedere fase van de 
bestemmingsplanprocedure, tenzij ze hebben aangegeven dat hun belangen niet 
worden geraakt. Wij informeren hen per e-mail of per e-formulier (maar net hoe zij 
dit zelf wensen).



Er vindt een verwijzing plaats naar ruimtelijkeplannen.nl waarin het bestemmingsplan 
inclusief onderzoeken en notitie van beantwoording zienswijzen is opgenomen. Daarbij 
houden de instanties zelf de publicaties via www.officielebekendmakingen.nl in de gaten. 
Wij volgen voor ieder plan een vaste lijn.

P 30
4.3.2 gemeentelijke reactie 
2e alinea

.... Mede met het oog op de Europese Dienstenrichtlijn en de vrijheid van vestiging van
diensten kunnen in het bestemmingsplan in beginsel geen brancheringsbeperkingen worden 
opgelegd, tenzij deze ruimtelijk relevant zijn. Het aanbod kan niet worden bepaald en dus 
ook niet het onderscheid tussen gezond of ongezond voedsel. Alleen ruimtelijke motieven 
wegen mee in het vestigingsbeleid. Hierdoor heeft een gemeente slechts beperkt in de hand 
welk horecabedrijf zich ergens mag vestigen en biedt het geen reden om fastfoodketens uit 
te sluiten in een bestemmingsplan.

p30
Vraag 1: wegens het karakter van een verkeersaantrekkend bedrijf zou dus een 
detailhandel in bijvoorbeeld levensmiddelen wel ongewenst kunnen zijn en een groothandel 
in kantoormeubelen
prima passend. Is dat wat met de highlight tekst kan worden bedoeld?

^ Als bedoeld wordt dat een groothandel in kantoormeubelen heel veel minder verkeer 
aantrekt dan een supermarkt, dan kan dit inderdaad het geval zijn.

P 32
4.4.2 gemeentelijke reactie

b: De beoogde horecagelegenheden zullen open zijn tot 01:00 uur. Daarna wordt het 
parkeerterrein afgesloten en is het dus niet mogelijk om met auto's op het terrein te 
verblijven. Hierdoor wordt overlast vanaf het parkeerterrein na dit tijdstip voorkomen.

p32
Vraag 1: eerder werd gesproken over 02.00 als sluitingstijd. Welk tijdstip is nu afgesproken 
en zal worden vergund?

• 01:00 uur. Sluitingstijden horeca is in de APV (algemeen) geregeld. Specifieke zaken
kunnen hierin aanvullend geregeld worden.

p32
Vraag 2: gesteld wordt dat het parkeerterrein wordt afgesloten. Hoe wordt dat vastgelegd 
en kan daarop worden gehandhaafd?

^ Het parkeerterrein wordt afgesloten met een slagboom of hekwerk. Deze afspraken 
zijn niet vastgelegd. Initiatiefnemer heeft wel aangegeven dit te willen realiseren 
mede naar aanleiding van de verkregen input tijdens de informatieavond.

P32
Vraag 3: wie heeft deze tekst gemaakt?

• De adviseurs van het college.

http://www.officielebekendmakingen.nl


P 39
4.6.2 Gemeentelijke reactie

a. De ontwikkeling van KFC/Domino's is wel degelijk een ontwikkeling die zich ook richt 
op de eigen inwoners van de gemeente Veldhoven. Door vestiging van twee nieuwe 
horecagelegenheden in de gemeente Veldhoven is er spreiding van het horeca 
aanbod binnen de gemeente, waaronder bij de Domino's op de Burgemeester van 
Hoofflaan. Zodoende kan de horeca in Veldhoven blijven functioneren op het huidige 
niveau met de gewenste service, die verloren zou kunnen gaan wanneer het te druk 
zou worden in deze horecalocaties.

p39
Vraag 1: wordt hier bedoeld dat er teveel verkeer is op de Burg. Van Hoofflaan?

^ Nee. Het gaat over het op het op peil houden van voorzieningen en serviceniveau. 
Vanuit één vestiging is het momenteel te druk om de marktvraag te bedienen.

Vraag 2: welke andere locatie(s) worden nog meer bedoeld?
• Overige vestigingen van de ketens.

b: Op verschillende fronten voldoet het plan aan het beleid. De ambities voor het duurzaam 
ontwikkelen van het bouwplan aan de Meerenakkerweg sluiten dan ook aan op het 
provinciaal beleid. Daarnaast worden twee ketens bij elkaar gecombineerd.

p39

Vraag 2: kunt u verklaren waarom deze regels zijn toegevoegd?

• Dit is onderdeel van de kwalitatieve onderbouwing waarom de horeca-locaties 
passend zijn op de locatie.

En verder onder b.:

De gemeente Veldhoven zet wat betreft horeca voornamelijk in op nieuwvestiging binnen 
bestaande (winkel)clusters. Het beleid gaat daarbij in op de invloed die de horeca als 
totaalsector heeft op de sociale cohesie. Hierin is geen onderscheid gemaakt in het type 
horeca en de invloeden van de verschillende horecasectoren op de sociale cohesie. Net als 
andere horecavoorzieningen is deze horeca openbaar toegankelijk en daarmee een 
gelegenheid voor mensen om elkaar tegen te komen en te ontmoeten. Dit geld vooral voor 
Veldhovenaren. Vooral da horeca, zoals lunchrooms hebben een sterke wisselwerking met 
bestaande winkelclusters. De wisselwerking van fastfoodketens en vooral Drive- thru 
fastfoodconcepten is vanuit de verkeersbewegingen die dergelijke concepten met zich 
meebrengen beperkter. De waarde van dergelijke concepten is echter sterk relevant vanuit 
de ligging aan doorgaande wegen en daarmee de focus op automobilisten. Op die manier 
heeft het concept een functie voor langsrijdend verkeer vanuit de nabije woonwijken, voor 
hotelgasten, passanten, gebruikers P+R-terrein en werknemers van het bedrijventerrein. 
Vanuit de ligging aan de rand bij de snelweg worden de retailclusters van Veldhoven ontlast 
en draagt het plan bij aan het versterken van de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de 
clusters van Veldhoven.



P 39

vraag 3: waaruit bestaat deze ontlasting van welke retailclusters?

^ De planlocatie kan het verkeer beter afwikkelen dan wanneer de ketens zich zouden 
vestigen in één van bestaande retailclusters. Daarbij wordt het verkeer nu aan de 
rand van de gemeente afgewikkeld.

Vraag 4: hoe wordt de leefbaarheid van Veldhoven versterkt?

^ De ketens bieden werkgelegenheid en het betreft een openbaar toegankelijke functie 
waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook wordt het voorzieningenniveau 
versterkt.

P39

Vraag 5: het onderwerp bijdrage aan de sociale cohesie leidt tot deze tekst (overgenomen)
en de highlight-tekst. De highlight lijkt een extra motivatie ingegeven door de ondernemer.
Gaat dat niet wat ver voor een 'gemeentelijke reactie'?

^ Dit is geen technische vraag.

P41

g: Het onderzoeksgebied beslaat het gebied waar de meeste potentiële klanten voor de 
toekomstige Domino's en KFC verwacht worden vandaan te komen, en waar ook het 
verdringingseffect het grootste is. De locatie ligt op de grens van Veldhoven en Eindhoven 
aan een doorgaande weg. De fastfoodrestaurants krijgen daarmee een regionale functie, 
waardoor het logisch is dat zowel Veldhoven als Eindhoven in het onderzoek zijn 
meegenomen.

p42

Vraag 1: het behoefteonderzoek volgt de regels om de ruimte te bepalen die er in een groot 
gebied is. Dit is toch niet hetzelfde als ’ waar de klanten vandaan komen'?

^ Het onderzoeksbureau heeft beschikking over gegevens en ervaringscijfers zodat zij 
een goede inschatting kunnen maken waar klanten vandaan komen en wat de juiste 
omvang van het onderzoeksgebied moet zijn.

P 42

j. Uit de kwantitatieve toets blijkt dat er momenteel geen ruimte is voor een toevoeging in 
de fastservice sector. Echter blijkt dat er in de toekomst voldoende ruimte is om 750 m2 
bvo toe te voegen aan de huidige metrage fastservice in het onderzoeksgebied. Zoals eerder 
aangegeven is dit specifieke onderzoeksgebied gekozen door de aantrekkelijke ligging en 
goede bereikbaarheid voor zowel passanten als inwoners van de gemeenten Eindhoven en 
Veldhoven.
Een dergelijk onderscheidend concept als dit past niet goed in de verschillende kernen en 
centrumlocaties van de gemeente Veldhoven. Dit omdat de Drive-thru's in het plan focussen 
op automobilisten. Wanneer deze focus in een van de kernen wordt toegebracht zal dit een 
negatief effect hebben op de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het 
centrumgebied. De huidige ligging van het voorliggende plan zorgt ervoor dat 
automobilisten niet door de kern hoeven en geen extra verkeersdruk creëren in de kern.



p42

Vraag 2: Begrijpen wij goed dat er staat dat er nu GEEN ruimte is voor toevoeging?

^ Het klopt dat er kwantitatief nu geen ruimte is, deze ontstaat tussen 2021 en 2030. 
Het behoefteonderzoek is gebaseerd op landelijk geaccepteerde ijkpunt van 10 jaar. 
Op het gebied van onderzoek naar behoefte wordt altijd uitgegaan van een moment 
in de toekomst. Dit is in de jurisprudentie geaccepteerd.

Vraag 3: Gelukkig dat de ondernemer niet op de Heuvel wilde zitten. Als wij het goed 
begrijpen worden er wel tenminste 200 auto's per dag van de N2 naar de Zoom geleid. Uit 
de tekst blijkt dit wel tot verkeersdrukte leiden maar niet onaanvaardbaar. Is dat juist?

^ Het behoefte-onderzoek doet geen uitspraken over de aanvaardbaarheid op het 
gebied van verkeer. Zie hiervoor de verkeerskundige onderbouwing/onderzoeken.

4.8.2 Gemeentelijke reactie

p 45

De keuze voor de omvang van het verspreidingsgebied is naar eer en geweten gemaakt en 
niet bewust klein gehouden. Net als bij ieder ander initiatief worden direct omwonenden en 
de bewoners in de aanloopstraten geïnformeerd. Daarnaast is het wijkplatform Zeelst, de 
belangenvereniging Wijk 't Slot, buurtvereniging 'Kruisstraat Zeelst' en de actiegroep: 
'Heistraat/Zoom Verzet' op de hoogte gebracht.

p45

vraag 1: kijkend naar de kaart van Veldhoven is het verspreidingsgebied NIET gemaakt 
zoals bij elk ander initiatief. Anders zou nooit het gebied noord van de Kruisstraat tot aan 
Vijverstraat zijn geselecteerd (en zuid van de Kruisstraat niet). Ook de Peter Zuidlaan is niet 
geselecteerd.

• Per plan wordt gekeken wat een logische afbakening lijkt. Voor dit plan is het 
betreffende verspreidingsgebied gekozen. Daarnaast zijn vele andere kanalen 
gebruikt om de omgeving in kennis te stellen over het plan.

P45

vraag 2: Wie heeft de Actiegroep Heistraat Zoom Verzet op de hoogte gebracht die eerst na 
de bekendmaking is opgericht?

^ Het gaat voor wat betreft de actiegroep over de vervolgcorrespondentie.

P45 laatste regel

Het is de taak van het college om een afweging te maken of medewerking verleend wordt 
aan een ruimtelijk project. Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid 
van de raad



p46

vraag 1: Inderdaad is de raad verantwoordelijk. Ook (en met name) voor de beantwoording 
van de zienswijzen. Is aanpassing daarvan mogelijk VOOR vaststelling in de 
besluitvormende vergadering (21 december)

^ Dit vormt onderdeel van de besluitvorming waarover gestemd moet worden door alle 
partijen, een wijziging kan alleen via een amendement doorgevoerd worden.

p 50

g: Het ambitiedocument verving de welstandsnota, maar schafte het welstandstoezicht niet 
af. De 5 architectuurprincipes zijn de welstandscriteria die tegenwoordig betrokken worden 
bij de beoordeling van bouwplannen.

p50

vraag 1: uit welke in- en externe functionarissen bestaat de "welstandscommissie' oid nu? 

^ Welstandadvisering gebeurt ambtelijk door vakspecialisten.

G: vierde regel ... Uit de kernwaardenkaart is wel degelijk te herleiden dat de kernwaarde 
’Sterk stedelijke structuur' van toepassing is. De locatie ligt namelijk aan een hoofdweg 
(donkergrijs gekleurd).

Vraag 2: De Hagendoornseweg is ook 
donkergrijs, is daar ook de sterk 
stedelijke structuur van toepassing?

^ Ja. Maar er wordt ook nog altijd 
gekeken naar de context in 
hoeverre stedelijkheid wordt 
nagestreefd. Dit wil dus niet 
zeggen dat iedere stedelijke 
functie overal binnen de 
stedelijke structuur even goed 
past. De wegen 
(wegcategorisering) in het 
kaartje zijn overigens 
afgestemd op het GVVP.

ĝ*ClUùfOį(ĄJ



P 55

4.13.2. gemeentelijke reactie

Het is logisch dat er toegeschreven wordt naar de ontwikkeling want daar gaat het ook over. 
Er is een actueel behoefte-onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 1) die aantoont dat er behoefte 
is aan deze ontwikkeling, ook al zijn er andere ketens op korte afstand gesitueerd.

Vraag 1: Is ' toeschrijven naar' gelijk te stellen met 'objectieve beoordeling' (pag 11)

^ Ja, het onderzoek onderbouwt waarom de ontwikkeling die voorligt passend is. Dat 
wordt bedoeld met toeschrijven. Er is altijd sprake van objectiviteit.

Vraag 2: Het woord behoefte wordt hier uitgelegd alsof het om 'de vraag naar ' gaat.

Het onderzoek richt zich er echter op om te bepalen of er niet te weinig ruimte is voor een 
initiatief zodat oververzadiging optreedt.

De conclusie uit een dergelijk onderzoek is dan dat er wel of geen ruimte is.

Is deze uitleg juist?

^ De behoefte-bepaling omvat een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing om te 
bepalen of er in voldoende mate sprake is van duurzaam ruimtegebruik. Dus het 
gaat om meer dan alleen het bepalen van het aantal m2 BVO aan marktruimte.

De groene vinger letterlijk uit het bestemmingsplan, pt 2.3.5

De groene vingers in het bijzonder zijn structuren met een 'stedeliike maat'. Als
structuurdragers is het van belang dat zij herkenbaar blijven en dat ook hierlangs de
herkenbaarheid en identiteit van Veldhoven wordt vergroot. Door op strategische punten
stedeliike bebouwing toe te voegen worden dit de plekken bij uitstek waar de groene en
stedeliike kant van Veldhoven letterlijk samenkomen.

Maar. Pag 50 onder punt g. gemeentelijke reactie in de notitie;

In de algemene tekst die gaat over het ambitiedocument wordt de 'groene vinger' genoemd. 
Dit wil niet zeggen dat dit betekent dat de locatie hieraan grenst. Daarom wordt er bij de 
'conclusie met betrekking tot het plangebied' niks over de groene vinger gezegd.

Vraag 1: wat is de bijdrage van de tekst in het bestemmingsplan?

• Er is een ambtshalve aanpassing voorgesteld. Het plangebied ligt niet aan de groene 
vinger en de tekst in de toelichting wordt hierop aangepast.

Vraag 2: waarom en door wie is deze tekst in het bestemmingsplan geplaatst?

• Door initiatiefnemers aangeleverde bestemmingsplannen worden altijd gecontroleerd 
door de adviseurs van het college.



Bijdrage inspreker Steffann

Inspreker heeft in zijn bijdrage gesteld dat vanaf de opening 60 arbeidsplaatsen aanwezig 
zijn.

Inspreker vertegenwoordigt KFC (Collins Food) en wij nemen aan dat genoemde 
arbeidsplaatsen alleen KFC betreffen.

Wij nemen aan dat de meest ruime definitie van arbeidsplaats wordt bedoeld:

Een plaats waar arbeid kan worden verricht door één werkzame persoon. De te verrichten 
arbeid kan soms in brokstukken worden verdeeld over meerdere personen. Er ontstaan dan 
meerdere arbeidsplaatsen.

In deze branche is het normaal dat er volgens de definitie dus meerdere arbeidsplaatsen 
zijn voor 1 baan.
Het zal niet zo zijn dat er 60 full-time arbeidsplaatsen zijn, maar waarschijnlijk ook geen 60 
0-uren contracten.

Vraag 1: Kan worden aangegeven hoeveel personen er gaan werken met een contract van 
minstens 32 uur?

^ Dit is niet relevant en bovendien geen vraag voor de gemeente.

Vraag 2: Kan worden aangegeven hoeveel personen er gaan werken met een contract 
tussen 24 en 32 uur?

^ Dit is niet relevant en bovendien geen vraag voor de gemeente.


