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Geachte leden van de raad,

Namens de heer F.AJ. van den Waardenburg, Vilderstraat 1 te Veldhoven, stel ik u bij deze op de hoogte van zijn 
zienswijze ten aanzien van ontwerp-bestemmingsplan Vilderstraat 1 te Veldhoven zoals dat thans ter inzage ligt.

Bezwaren
Cliënt kan zich niet vinden in het ontwerpplan en vreest eerst en vooral aantasting van zijn privacy door het park 
zoals dat gepland is achter zijn perceel. Hoewel de inrichting van het park nog niet vast staat, is wél duidelijk dat 
het een openbaar toegankelijk gebied zal worden. De kans bestaat daardoor dat er grote aantallen mensen 
rondom het perceel van cliënt gaan lopen en/of recreëren, hetgeen de privacy van cliënt in ernstige mate aan zal 

tasten.

Hoewel, zoals vermeld, de precieze invulling van de landschappelijke inrichting nog niet vast staat, zal in het 
gebied in ieder geval een pad gerealiseerd worden. Vermeld wordt dat het smal onverhard pad wordt, met aan

beide zijden een berm. . . .
Het lijkt erop dat dit pad aan de zuidelijke erfgrens met het perceel van cliënt gelegen zal zijn. Zie rode vinkje.
Daar is immers een groene strook ingetekend op de plankaart.
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Er zou cliënt veel aan gelegen zijn als dit pad (en dus de groene strook), dat als ontsluiting gaat dienen voor het 
achterliggende terrein, op een andere plek, bijv. ten zuiden van de meest zuidelijke woning, zou worden 
ingetekend.

Verder vreest cliënt voor aantasting van de cultuurhistorische, monumentale en wellicht ook financiële waarde 
van zijn als Rijksmonument aangewezen hoeve, wanneer aan weerszijden daarvan een nieuwbouwwoning 
gerealiseerd wordt.

I TOELICHTING ,, . . .
Land 's-Heeren is voornemens om twee nieuwe woningen te realiseren, één woning komt aan de Vilderstraat in 
Veldhoven, de andere woning komt aan de Berkt in Veldhoven. Deze twee nieuwe woningen zijn voorzien aan 
weerszijden van een bestaande woonboerderij van cliënt.

Gesteld wordt dat de gronden van het plangebied in het geldende bestemmingsplan Kernrandgebied (vastgesteld 
op 23 juli 2014) de functie Agrarisch — Kernrand hebben.
Een uitsnede van plankaart van het vigerende bestemmingsplan ziet er echter als onderstaand uit:
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Vermeld wordt veelvuldig dat de ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit het realiseren van twee vrijstaande 
woningen en het aanleggen van landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Ook wordt vermeld dat bij deze ruimtelijke ontwikkeling (ook) extra aandacht is besteed aan de ruimtelijke 
aandachtspunten.

Zo zouden de twee nieuwe gebouwen aan weerszijde van de monumentale boerderij het zicht op het monument 
(van cliënt) versterken.
Niet valt in te zien op welke wijze het versterken van het zicht op de boerderij bij kan dragen aan de 
onderbouwing van dit plan. Overigens acht, zoals vermeld, cliënt het versterken van het zicht op zijn boerderij, 
vanuit privacy oogpunt, juist onwenselijk.
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Ook wordt erop gewezen dat vanaf de woningen zicht op het omliggende landschap is.
Ik wijs er in die context op dat het niet gaat om het zicht vanaf, maar het zicht op de nieuwe woningen.

Hoewel verder gewezen wordt op het ontstaan van een organische structuur door de verspringende rooilijnen in 
het straatbeeld en de diversiteit in bebouwing, is dit een te algemene redenering.

Niet valt verder in te zien dat waarom de ruimtelijke ontwikkeling een landelijk karakter zou krijgen, enkel door 
een smal onverhard pad met aan beide zijden een berm aan te brengen.

Provinciaal beleid
Cliënt is, met name gelet op hetgeen namens de provincie is opgemerkt ten aanzien van het voorontwerp, van 
oordeel dat nog steeds onvoldoende blijkt of voldaan wordt aan de voorwaarden van art 3.78 IOV.

Gemeentelijk beleid
Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven
De Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven 'Durven kiezen voor kwaliteit' is vastgesteld op 3 juni 2009.

Allereerst valt op dat binnen de verbeelding en het visiedocument de buurtschappen Half Mijl Toterfout en Meers 
wél genoemd en beschreven worden, maar over 'buurtschap Berkť met geen woord gerept wordt.

Inderdaad is (de omgeving van) het plangebied op de verbeelding van de structuurvisie aangeduid als zoekzone 
afronding en dorpsstructuur. Kwalitatieve afrondingen zijn mogelijk als afronding van Oerle, ten noordoosten 
daarvan Oerle, indien er rekening wordt gehouden met de aanwezige landschappelijke waarden.

Hoewel voor de bespreking van het stedenbouwkundig plan verwezen wordt naar paragraaf 2.2 en daarin 
aandacht zou zijn besteed aan 'hoe de dorpse sfeer is toegepast in de ontwerpen voor de te bouwen woningen, 
met aandacht voor eventuele landschappelijke waarden' valt niet in te zien dat de dorpse rand zou worden 
versterkt door een pad als ontsluiting via de Vilderstraat en door de locatie te transformeren tot een dorps 
ensemble aan het lint'. Er kan bij dit nieuwbouwplan geen sprake zijn van transformatie.

Cliënt is daarentegen juist van oordeel dat de cultuurhistorische waarde van zijn rijksmonument in grote mate 
aangetast wordt door de bouw van de beoogde nieuwe woningen.
Dat door de ruimtelijke ontwikkeling een aantrekkelijk dorps ensemble ontstaat, waarbij de bestaande boerderij 
van cliënt, een rijksmonument, centraal gesteld wordt in het ontwerp, doet daar naar zijn oordeel niet aan af.

Ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit'
Gesteld wordt dat voor de planlocatie met name de kernwaarden 2 en 4 van het ambitiedocument van toepassing 
zijn. Met het voornemen wordt voorzien in een positieve uitstraling op het straatbeeld van de wijk Oerle. Nu er 
nog pas sprake is van een voorlopig schetsontwerp, kan niet gesteld worden dat door de gekozen situering van 
beide woningen een rafelige en karakteristieke dorpsrand met afwisselend open en gesloten ruimten behouden 
en versterkt wordt. Dat blijkt immers nergens uit.
Ook de stelling dat voor de verdere vormgeving van de nieuwe woningen zal worden aangesloten bij het 
bestaande, dorpse en landelijke karakter van omliggende woningen, blijkt nergens uit.

Niet kan gesteld worden dat met dit plan voldaan wordt aan het gemeentelijk beleid.
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Natu u rwetge vi ng/ Qu icksca n
Terecht wordt in par. 4.5 van de Quickscan vermeld dat in de tuin van cliënt (het plangebied grenst aan twee 
zijden aan deze tuin) een steenuilennestkast hangt.

Vooral nu er geen contact met cliënt is opgenomen, bestrijdt cliënt echter ten stelligste dat hij aan zou hebben 
gegeven niet te weten of er jaarlijks een steenuil in de steenuilennestkast broedt. Ook de stelling dat hij geen 
geluiden van (jonge) steenuilen waar zou nemen, is volstrekt onjuist en nergens op gebaseerd.

Heel nadrukkelijk wijst cliënt er daarom bij deze op dat zij ieder jaar uilen in de broedkast hebben en ook dat zij 
wel degelijk geluiden waarnemen. Er is dus zeker sprake van een steenuilennest.

worwuiict rlipnt tpr illustratie naar biieevoeede foto's die 31 mei 2021 genomen zijn.worwuiict rliönt tor illustratie naar biieevoeede foto's die 31 mei 2021 genomen zijn

Te meer daar de broedplaats nauw in de gaten gehouden wordt gehouden door door UWG de Goei kast (Netwerk 
Uilen bescherming Brabant) en Hennie Spitters deze kast meerdere malen per jaar bezoekt om deze te 
controleren, kan cliënt zich niet voorstellen dat deze geconcludeerd zou hebben dat er de laatste járen geen 
bewoning en geen broedresultaat door steenuilen heeft plaatsgevonden.

Dit standpunt is hoe dan ook onjuist en daarmee is de quickscan onjuist en kan deze niet ten grondslag liggen aan 

dit plan.

In dit kader wijst cliënt er verder nadrukkelijk op ervoor te vrezen dat ter plaatse van de broedplaats door de 
steenuilen veel (geluids)overlast ondervonden zal worden van de grote aantallen mensen rondom het perceel 
gaan lopen en/of recreëren hetgeen ervoor zal zorgen dat de steenuil zich ergens anders zal moeten nestelen.
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Archeologie en cultuurhistorie
In de toelichting wordt gesteld dat volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Veldhoven zowel de 
noordelijke als de zuidelijke planlocatie deels in een zone categorie 2 (gebieden van zeer hoge archeologische 
waarde), deels in categorie 3 (gebieden van hoge archeologische waarde) en deels in categorie 4 (gebieden van 
hoge archeologische verwachting) zouden liggen en dat de hoogste verwachtingszone, categorie 2, leidend is.

Dit is niet in overeenstemming met de plankaart van het vigerende en het ontwerpbestemmingsplan. Hierin 
wordt gesproken over de dubbelbestemmingen waarde- Archeologie 1 en 2.

Economische uitvoerbaarheid
Nu er nog zoveel onduidelijkheden zijn is vooralsnog niet duidelijk dat het plan economisch uitvoerbaar is, ook al 
is er sprake van een anterieure overeenkomst.

II REGELS:
Artikelen 5.5. en 6.5.
De formulering van de artikelen 5.5. en 6.5. (wijzigingsbevoegdheid) is vreemd en lijkt onjuist: Aangenomen 
wordt dat bedoeld wordt dat de aanduiding Archeologie 1 en 2 verwijderd kan worden als aan de genoemde 
voorwaarden voldaan wordt. Er staat echter dat de gronden verwijderd mogen worden.

VERZOEK
Gelet op bovenstaande verzoek ik u het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

mr. G.T. (Diane) van de Weerdt


