
Technische vraag GBV inzake Vaststellen Procesvoorstel: 
participatie omgevingsplan Zonderwijk.
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 24 mei/ besluitvormende raadsvergadering 
14 juni
Agendapunt 6.01: Vaststellen Procesvoorstel: participatie omgevingsplan Zonderwijk

1. Hebben wij het goed begrepen dat fase 1 en 2 voor een heel deel al uitgewerkt en/of 
ingevuld zijn?

2. Vallen de op te nemen regels volgend uit de vastgestelde Omgevingsvisie onder de 
Algemene regels van het omgevingsplan of kunnen dit ook gebiedsspecifieke regels 
zijn?

Dezelfde vraag ook m.b.t. de Verordeningen en Bruidsschat.
In fase 3 stap 1. Doelen en kernactiviteiten is aangegeven dat de op te stellen notitie 
Kernkwaliteiten en doelen ter informatie aan het college en gemeenteraad wordt 
toegestuurd.
3. Klopt het dat de participanten deze notitie niet ter informatie ontvangen?

In fase 3 stap3. Vullen casco-omgevingsplan Zonderwijk is aangegeven dat er gekomen 
wordt tot een strategisch keuzedocument dat wordt vastgesteld door de raad.
4. Is het keuzedocument hetzelfde als het ontwerp-omgevingsplan wat ter inzage gelegd 

wordt?
5. Zo ja, wat is dan de reden dat dit nu door de raad dient te worden vastgesteld?

Antwoorden:

1. In fase 1 wordt de Nota van Uitgangspunten opgesteld en in fase 2 het casco 
omgevingsplan. De Nota van Uitgangspunten is inderdaad al opgesteld en zal op korte 
termijn ter informatie aan uw raad worden aangeboden. Op dit moment zijn we nog druk 
bezig met het opstellen van het casco-omgevingsplan.

2. De op te nemen regels die volgen uit de omgevingsvisie, de bruidsschat en de 
verordeningen kunnen zowel algemene als gebiedsspecifieke regels zijn. Zo zijn in de 
omgevingsvisie algemene zaken geregeld, welke voor heel de gemeente gelden. Hiervoor 
is het logisch dit te vertalen in de algemene regels. Echter zijn er ook kaders voor 
bepaalde gebieden opgenomen. Hiervoor zullen gebiedsspecifieke regels opgenomen 
worden. Hetzelfde geldt voor de vertaling van de bruidsschat en de verordeningen.
Wel is het zo dat de meeste verordeningen betrekking op het gehele grondgebied van 
Veldhoven, maar enkele ook gaan over specifieke locaties binnen Veldhoven. Gelet hierop 
is de verwachting dat de verordeningen grotendeels vertaald worden in algemene regels. 
Bij de verdere uitwerking Z vertaling wordt dit duidelijk.

3. Nee. Het is de bedoeling dat de participanten kennis kunnen nemen van de 
uiteindelijke 'Notitie kernkwaliteiten en doelen Zonderwijk'. Dit staat inderdaad niet 
specifiek vernoemd in het procesvoorstel, maar deze notitie wordt zeker gedeeld met de 
participanten.

4. Nee. Tijdens het vullen van het casco-omgevingsplan is de verwachting dat er een 
aantal strategische keuzen gemaakt moeten worden. Deze keuzen zullen eerst aan uw 
gemeenteraad worden voorgelegd voordat deze in de regels van het ontwerp- 
omgevingsplan worden vertaald.


