
Besluitvormende raadsavond 13 december 2016
Agenda

Datum
Aanvang
Locatie
Griffier

13-12-2016
19:30
Raadzaal
mr. G.M.W.M. Wasser 
drs. J.M.L.N MikkersVoorzitter

Deze agenda dient als besluitenlijst. De stukken voor deze vergadering zijn besproken in de oordeelsvormende vergadering 
op 22 november jl.

Afwezig:
- Pierre Bijnen, GBV
- Wendy van der Grinten, VSA
- Marianne Klaassen, Fractie Klaassen

Bijlagen:

Printversie agenda 13-dec-16_B 

Notulen RA 13-12-2016^esluit 

Resultaten RA 13-12-16_Besluit

1. Opening 

Printversie notulen

2. Vaststellen agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergaderingen van 11 oktober en 8 november
2016

De notulen worden voor kennisgeving aangenomen. Deze notulen zijn terug te vinden bij de vergaderingen op 
respectievelijk 11 oktober en 8 november 2016.

5. Informatieronde

6. Art.42 vragen

7. Spreekrecht burgers

RA 13 december 2016 - spreekrecht



HAMERSTUK

8. 16.102 Vaststellen Algemene plaatselijke verordening (Apv) (JM)

Het is noodzakelijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv) opnieuw vast te stellen

De ontwerpcriteria voor de nieuwe Apv zijn: actualisatie op basis van de model-Apv van de VNG en de lokale 
behoefte, aanpassing aan de moderne tijd, verdere deregulering en administratieve lastenverlichting.

16102 Vaststellen Algemene Plaatselijke verordening (Apv), voorste^def
16103 Vaststellen Algemene Plaatselijke verordening (Apv), beslui^def 
16102 Aanpassingen Algemene plaatselijke verordening (Apv), bijlage

BESPREEKSTUKKEN

9. 16.110 Vaststellen Bestemmingsplan 'Zeelst 2016' (NR)

Het bestemmingsplan ‘Zeelst 2016' voorziet in uniforme en goed toetsbare bouw- en gebruiksregels voor Zeelst. 
Het bestemmingsplan is opgesteld omdat er een wettelijke actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen geldt. 
Actualisatie van het bestemmingsplan is daarnaast gewenst om nieuwe wet- en regelgeving te vertalen en actueel 
beleid te verankeren.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeelst 2016' is ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 10 zienswijzen ingediend.

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast.

16110 Vaststellen Bestemmingsplan Zeelst 2016, voorste^def
16111 Vaststellen Bestemmingsplan Zeelst 2016, beslui^def 
16110 Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, bijlage 
Zeelst 2016 - Bestemmingsplannen - Gemeente Veldhoven 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00065)
Bijdrage inspreker dhr. R. Verschuren

Tweede termijn 
Schorsing

10. 16.122 Vaststellen Bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' (NR)

Aan de Grote Kerkepad 10 is momenteel één woning met een aantal bijgebouwen aanwezig. De grote 
bijgebouwen stammen uit de tijd dat de woning onderdeel was van een vollegronds teeltbedrijf. Dit bedrijf is enige 
jaren geleden gesaneerd. De toekomstige eigenaren van het plangebied zijn voornemens om de bestaande 
woning met bijgebouwen te slopen en er drie vrijstaande woningen voor terug te bouwen. Het nieuwe 
bestemmingsplan ‘Grote Kerkepad 10' maakt deze bestemmingswijziging mogelijk en voorziet in een goede, 
flexibele en actuele regeling voor het plangebied.

Eerder dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze 
ingediend.

16122 Vaststellen Bestemmingsplan Grote Kerkepad 10, voorste^def



16123 Vaststellen Bestemmingsplan Grote Kerkepad 10, beslui^def 
16122 Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, bijlage 
Grote Kerkepad 10 - Bestemmingsplannen - Gemeente Veldhoven 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00071)

11. 16.118 Vaststellen Sport- en beweegbeleid "Veldhoven Beweegt!" (PW)

In het nu voorliggende visiedocument "Veldhoven Beweegt!", worden de kaders aangegeven voor het 
toekomstbestendige sport- en beweegbeleid.

De huidige kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger" had een looptijd tot 2014. Door de huidige snel 
veranderende samenleving, de grote veranderingen in het sociaal domein en de resultaten van het 
samenspraakproces, is de behoefte aan dit nieuwe visiedocument voor sport en bewegen gebleken.

Het visiedocument "Veldhoven Beweegt!" formuleert ambities op de deelgebieden participatie, accommodaties en 
aanbod.

16118 Sport- en beweegbeleid; Veldhoven Beweegt, voorsteLdef
16119 Sport- en beweegbeleid; Veldhoven Beweegt, beslui^def 
16118 Sport- en beweegbeleid; Veldhoven Beweegt, visiedocument def

Tweede termijn

12. 16.128 Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven (NR)

De Metropoolregio Eindhoven is sinds begin dit jaar gestart met het opstellen van een zogenaamde 
Bereikbaarheidsagenda met als onderdeel een Bereikbaarheidsakkoord. Kortweg staat hierin de regionale 
mobiliteitsstrategie voor de komende jaren. De Bereikbaarheidsagenda behelst de gehele Metropoolregio 
Eindhoven (21 gemeenten) en de gemeente Veghel. De Bereikbaarheidsagenda heeft een looptijd van 2016 t/m 
2030.

Omwille van onderhandelingen tussen de regio en de provincie, is het van belang dat alle 21 gemeenteraden in de 
Metropoolregio Eindhoven de systematiek van de Bereikbaarheidsagenda ondersteunen en zich er aan 
committeren.

16128 Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhove, voorste^def
16129 Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven, beslui^def
16128 Bereikbaarheidsagenda MRE, Rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden 15 juli 2016, bijlage 
16128 Bereikbaarheidsagenda MRE, BidBook Bereikbaarheid Zuid-Nederland, bijlage 
Technische Vragen AP12 13122016 SV Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven 
16128 Bereikbaarheidsagenda MRE, mutaties autokaart

Tweede termijn

13. 16.130 Procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie (MvD)



Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. 
Voor deze drie decentralisaties in het sociaal domein is de huidige kadernota Maatschappelijke Participatie 
richtinggevend. Deze kadernota is opgesteld in de periode voor de transities en met het oog op de transformatie in 
het sociaal domein toe aan actualisatie.

Het is belangrijk de nieuwe kadernota in samenspraak te formuleren en uit te werken. Daartoe is het 
procesvoorstel opgesteld dat door de raad wordt vastgesteld.

Na vaststelling van het procesvoorstel wordt het samenspraaktraject gestart om te komen tot de herijking 
kadernota maatschappelijke participatie.

16130 Procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie, voorsteLdef
16131 Procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie, beslui^def 
16130 Proces voorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie, bijlage_def

14. Sluiting



Leden van de gemeenteraad en steunfractieleden

datum
behandeld door 
afdeling 
telefoon 
onderwerp

24 november 2016 
Silvana Verbruggen 
Griffie
040-25.84.159
raadsavond

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering 
(besluitvormend). De raadsavond vindt plaats op dinsdag 13 december aanstaande, 
aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan. Achter de bespreekpunten 
treft u de initialen aan van de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

Met vriendelijke groet,

DE VOORZITTER 
De heer J.M.L.N. Mikkers



AGENDA

Dinsdag 13 december 2016 - Oordeelsvorming

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergaderingen van 
11 oktober en 8 november 2016

5. Informatieronde
> Mededelingen college in het kader van de actieve informatieplicht.
> Vragen van raadsleden (indienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering bij de griffie).

6. Artikel 42 vragen Reglement van orde van de raad (onder voorbehoud van 
beantwoording):

7. Spreekrecht burgers
Het spreekrecht staat open voor (sterk) gewijzigde of niet eerder geagendeerde 
(raads-)voorstellen. U kunt zich aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht 
via e-mail Griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. Als inspreker hebt u 
maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden te informeren.

HAMERSTUK

8. 16.102 Algemene plaatselijke Verordening (JM)
Het is noodzakelijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv) opnieuw vast te 
stellen.
De ontwerpcriteria voor de nieuwe Apv zijn: actualisatie op basis van de model-Apv 
van de VNG en de lokale behoefte, aanpassing aan de moderne tijd, verdere 
deregulering en administratie lastenverlichting.

BESPREEKSTUKKEN

9. 16.110 Bestemmingsplan 'Zeelst 2016' (NR)
Het bestemmingsplan 'Zeelst 2016' voorziet in uniforme en goed toetsbare bouw- en 
gebruiksregels voor Zeelst. Het bestemmingsplan is opgesteld omdat er een wettelijke 
actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen geldt. Actualisatie van het 
bestemmingsplan is daarnaast gewenst om nieuwe wet- en regelgeving te vertalen en 
actueel beleid te verankeren. Het ontwerpbestemmingsplan 'Zeelst 2016' heeft ter 
inzage gelegen. Er zijn 10 zienswijzen ingediend.

10. 16.122 Bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' (NR)
Aan de Grote Kerkepad 10 is momenteel één woning met een aantal bijgebouwen 
aanwezig. De grote bijgebouwen stammen uit de tijd dat de woning onderdeel was 
van een vollegronds teeltbedrijf. Dit bedrijf is enige jaren geleden gesaneerd. De 
toekomstige eigenaren van het plangebied zijn voornemens om de bestaande woning 
met bijgebouwen te slopen en er drie vrijstaande woningen voor terug te bouwen. Het 
nieuwe bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' maakt deze bestemmingswijziging 
mogelijk en voorziet in een goede, flexibele en actuele regeling voor het plangebied. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend.



11. 16.118 Vaststellen Sport- en beweegbeleid 'Veldhoven Beweegt!' (PW)
In het nu voorliggende visiedocument Geldhoven Beweegt!' worden de kaders 
aangegeven voor het toekomstbestendige sport- en beweegbeleid.
De huidige kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger" had een looptijd tot 2014. 
Door de huidige snel veranderende samenleving, de grote veranderingen in het sociaal 
domein en de resultaten van het samenspraakproces, is de behoefte aan dit nieuwe 
visiedocument voor sport en bewegen gebleken.
Het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' formuleert ambities op de deelgebieden 
participatie, accommodaties en aanbod.

12. 16.128 Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven (NR)
De Metropoolregio Eindhoven is sinds begin dit jaar gestart met het opstellen van een 
zogenaamde Bereikbaarheidsagenda, met als onderdeel een Bereikbaarheidsakkoord. 
Kortweg staat hierin de regionale mobiliteitsstrategie voor de komende jaren.
De Bereikbaarheidsagenda behelst de gehele Metropoolregio Eindhoven (21 
gemeenten) en de gemeente Veghel. De Bereikbaarheidsagenda heeft een looptijd van 
2016 t/m 2030. Omwille van de onderhandelingen tussen de regio en de provincie is 
het van belang dat alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven de 
systematiek van de Bereikbaarheidsagenda ondersteunen en zich er aan committeren.

13. 16.130 Procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie (MvD) 
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. Voor deze drie decentralisaties in het sociaal 
domein is de huidige kadernota Maatschappelijke Participatie richtinggevend. Deze 
kadernota is opgesteld in de periode voor de transities en met het oog op de 
transformatie in het sociaal domein toe aan actualisatie. Het is belangrijk de nieuwe 
kadernota in samenspraak te formuleren en uit te werken. Daartoe is het 
procesvoorstel opgesteld dat door de raad moet worden vastgesteld. Na vaststelling 
van het procesvoorstel wordt het samenspraaktraject gestart om te komen tot de 
herijking kadernota maatschappelijke participatie.

14. Sluiting



smeenti Veldhoven
13-12-2016

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 13 december 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA)
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
W.M.C.J. Hornman (d66)
G. L.C. Jonkers (GBV)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)
A.H.J. de Kort (VVD)

drs. J.M.L.N. Mikkers
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A.G.C.M. van den Oever (VVD) 
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames
H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBv) en N.H.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

Afwezig: P.A.C.M. Bijnen (GBV), mevr. W.M. van der Grinten (VSA) en mevr. 
M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 11 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Prinsen bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.
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4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 11 OKTOBER
EN 8 NOVEMBER 2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Veldhoven
13-12-2016

Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

De voorzitter licht toe dat er vanavond gelegenheid is om in te spreken omdat de 
oordeelsvormende vergadering van 22 november jl. niet in het Veldhovens 
Weekblad is aangekondigd.

De heer Verschuren spreekt in als belanghebbende over agendapunt 9 
(Bestemmingsplan Zeelst 2016). Hij heeft bezwaar ingediend tegen het voornemen 
om de bestemming op het pand aan de Heuvel 9 te wijzigen in 'gemengd', 
waardoor de bestemming 'detailhandel' zal vervallen. Op deze locatie is een 
nagelstudio gevestigd waar behandelingen plaatsvinden en producten worden 
verkocht. De gemeente heeft geconcludeerd dat deze vorm van inkomsten 
ondergeschikt is zonder ooit te zijn komen kijken. Inspreker heeft het pand in 2006 
gekocht zodat het bedrijf altijd in een vorm van detailhandel zou kunnen worden 
voortgezet en als oudedagsvoorziening. Het wijzigen van de bestemming zal dan 
ook verregaande consequenties hebben. De hoge huurprijzen in het CityCentrum 
zijn niet voor alle ondernemers haalbaar en een uitwijk naar Zeelst is dan een 
prima alternatief. Hij is blij met het verbreden van het bestemmingsplan op het 
pand en de toezegging van ondergeschikte detailhandel tot 300Zo, maar hij verzoekt 
de raad om de bestemming 'detailhandel' te handhaven en toe te voegen aan het 
bestemmingsplan.

Mevrouw Roosen vraagt welke bestemming hij zou kiezen.
Inspreker wil 'detailhandel' behouden, maar is ook erkentelijk voor de toevoeging 
van de andere mogelijkheden.

Mevrouw Prinsen heeft begrepen dat de huidige bestemming behouden blijft zolang 
inspreker in het pand blijft.
Inspreker bevestigt dat het op dit moment geen consequenties heeft; het heeft wel 
invloed als de bedrijfsvoering wijzigt of het pand wordt verhuurd of verkocht.

8. VASTSTELLEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV) (JM) 16.102

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.
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smeenti Veldhoven
13-12-2016

9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'ZEELST 2016' (NR) 16.110

De heer Peters vraagt de wethouder om nog eens toe te lichten wat een 
conserverend bestemmingsplan betekent. Hij kan zich vinden in het raadsvoorstel.

De heer Hornman sluit zich hierbij aan. Hij vindt dat er goed is gekeken naar de 
zienswijze en kan zich vinden in het voorstel.

Wethouder Ramaekers licht toe dat alle bestemmingsplannen na tien jaar worden 
beoordeeld in het licht van de huidige bestemming en de toekomst. In dit geval 
gaat het om een oude winkel waarin sinds 2006 een nagelstudio/schoonheidssalon 
is gevestigd. Conform de detailhandelstructuurvisie worden buiten het centrum 
geen winkelbestemmingen meer mogelijk gemaakt, maar kunnen de huidige 
bedrijfsactiviteiten op deze locatie worden voortgezet zolang de detailhandel 
ondergeschikt is. Om de levendigheid van de omgeving te waarborgen, zijn wel 
andere functies toegestaan die ontmoeting waarborgen, zoals dienstverlening, 
maatschappelijke voorzieningen en horecamogelijkheden. Ook daarbij is 
ondergeschikte detailhandel toegestaan. Met deze aanpassing ontstaat een 
verbreding van het gebruik, wat een eventuele verhuur of verkoop van het pand 
niet in de weg zou moeten staan.

Tweede termijn

De heer Saris zegt dat met het conserverend bestemmingsplan het feitelijk gebruik 
wordt geformaliseerd. Volgens inspreker is er op dit moment al sprake van meer 
dan 300Zo detailhandel en hij vraagt in hoeverre dat invloed heeft op het 
voorliggende raadsvoorstel.

Wethouder Ramaekers zegt dat inspreker gebruik kan maken van het 
overgangsrecht en de huidige bedrijfsactiviteiten mag blijven uitoefenen, ook als de 
detailhandel meer dan 3007o van de totale bedrijfsvoering zou bedragen. Bij 
eventuele verkoop of verhuur is alleen ondergeschikte detailhandel mogelijk.

Op verzoek van de heer Saris schorst de voorzitter de vergadering en heropent 
deze na vijf minuten.

De heer Saris zal tegen dit voorstel stemmen omdat hij vindt dat inspreker wordt 
benadeeld.
Mevrouw Van Pelt wijst erop dat dit een uitwerking is van de door de raad 
vastgestelde detailhandelstructuurvisie.

De heer Rooijakkers zal voor het voorstel stemmen omdat hij de richtlijnen wil 
volgen die zijn vastgelegd in de detailhandelstructuurvisie.

Ook de heer Slegers zal voor het voorstel stemmen. Hij vindt dat de extra 
mogelijkheden die hiermee worden geboden voldoende compensatie zijn voor de 
bestemmingswijziging.

3



Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de heer Saris geacht wordt tegen te hebben gestemd.

10. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'GROTE KERKEPAD 10' (NR) 16.122

De voorzitter licht toe dat op deze locatie een woning met een aantal bijgebouwen 
is gevestigd. Het bedrijf is inmiddels gesaneerd en de toekomstige eigenaren willen 
alle gebouwen slopen om er woningen te kunnen bouwen.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

11. VASTSTELLEN SPORT- EN BEWEEGBELEID 'VELDHOVEN BEWEEGT!' (PW)
16.118

Veldhoven
13-12-2016

De heer Hofman vindt dat sport een belangrijke maatschappelijke functie heeft en 
hij is dan ook tevreden over deze brede visie waarin nagenoeg alles op het gebied 
van bewegen te plaatsen is. Hij gaat ervan uit dat de visie leidt tot een heldere en 
werkbare uitwerking en zal de uitvoering beoordelen op haalbaarheid. Hij is blij dat 
de voorlopige uitvoeringsambities uit het besluit zijn gehaald waardoor een open 
discussie mogelijk is. Ook is hij blij dat de verdere uitwerking in samenspraak met 
het brede veld via een klankbordgroep plaatsvindt, waarna het resultaat in de raad 
zal worden beoordeeld. Hij kijkt met belangstelling uit naar het resultaat waardoor 
de sport in Veldhoven behouden blijft en versterkt wordt.

De heer Van den Oever kan zich vinden in de voorliggende visie. Wel vraagt hij zich 
af in hoeverre de brede ambities die hierin zijn geformuleerd tot uitvoering kunnen 
worden gebracht.

Mevrouw Van Pelt sluit zich hierbij aan. Zij is blij met de aanpassingen naar 
aanleiding van de oordeelsvormende vergadering.

De heer Rooiiakkers kan zich volledig vinden in de genoemde ambities en 
uitgangspunten. Wel vraagt hij of de uitkomsten van het onderzoek van RIVM naar 
mogelijk kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden, gevolgen kunnen hebben 
voor de tweede pijler die over het waarborgen van aantrekkelijke 
sportaccommodaties gaat.

De heer Kootkar complimenteert de samenstellers van de visie en is tevreden over 
de uitgezette koers: meer bewegen, ook buiten verenigingsverband, en meer 
verantwoording bij de burger leggen. Hij is blij dat het besluit is aangepast na de 
oordeelsvormende vergadering en vraagt wanneer hij de uitwerkingsplannen mag 
verwachten.

Wethouder Wijman is blij met de positieve reacties op deze visie voor de komende 
vijftien jaar. Vanuit een integrale benadering zal, via een samenspraakproces, 
verder inhoud worden gegeven aan de uitwerkingsnota's die een periode van vier 
jaar omvatten. De eerste zal voor het zomerreces aan de raad worden voorgelegd. 
Afgesproken is de resultaten van het RIVM af te wachten. Hij kan daar niet op 
vooruitlopen en derhalve ook niet aangeven of en welke invloed het heeft op de

4



13-12-2016

tweede pijler. Afhankelijk van het resultaat zal een aanpassing worden voorgesteld, 
maar het doet niets af aan de ambitie om vier kunstgrasvelden overeind te houden.

Tweede termijn

De heer Rooiiakkers wijst erop dat het resultaat van de RIVM de ambities wel in 
gevaar kan brengen.

Wethouder Wijman wijst erop dat zowel georganiseerde als niet-georganiseerde 
sport belangrijk is en daar horen goede accommodaties bij. Hij kan niet aangeven 
of het resultaat van het RIVM-onderzoek daar invloed op heeft en welke dat zal 
zijn, maar als het nodig is zullen passende maatregelen worden genomen. In een 
visie voor vijftien jaar kunnen zaken veranderen gedurende de tijd, maar ook in de 
toekomstvisie van Veldhoven is aangegeven dat adequate voorzieningen belangrijk 
zijn.

Mevrouw Van den Berg vraagt of de wethouder al kan aangeven of het onderhoud 
van de voetbalvelden wordt meegenomen in een van de eerste uitwerkingsnota's, 
aangezien de nood daar vrij hoog is.
De voorzitter wijst erop dat dit aan de orde komt bij de uitwerkingsnota's die ook in 
de raad worden behandeld.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

12. BEREIKBAARHEIDSAGENDA METROPOOLREGIO EINDHOVEN (NR) 16.128

De heer Hornman is blij dat de vragen van de fractie van Samenwerkend Veldhoven 
goed zijn opgepakt. Hij wijst erop dat het regionaal netwerk essentieel is voor de 
regio. De snelwegen zijn slecht, maar de nieuwe busregeling biedt verbeteringen 
voor de bereikbaarheid van Veldhoven, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor 
economie en wonen. Met deze agenda, die nog verder moet worden ingevuld, wordt 
vastgelegd hoe de regio op moderne wijze bereikbaar wordt gehouden. Hij wil 
graag geïnformeerd worden over hoe Veldhoven meedoet als landingsplaats voor 
nieuwe ontwikkelingen en vraagt of de wethouder hier iets meer over kan vertellen.

Omdat de heer Kootkar wilde weten waar de raad eigenlijk over moest besluiten, 
heeft steunfractielid de heer Beens van Samenwerkend Veldhoven technische 
vragen gesteld en de wethouder bevraagd tijdens de oordeelsvormende 
vergadering. Daarbij werd de verhouding tussen het bereikbaarheidsakkoord en de 
bereikbaarheidsagenda toegelicht. Hoewel de raad zich alleen mag uitspreken over 
de bereikbaarheidsagenda zit er voor Veldhoven ook een prijskaartje aan het 
bereikbaarheidsakkoord. Toch heeft de raad geen besluit genomen over de 
financiering van het fietspad in het kader van het bereikbaarheidsakkoord. In de 
verhouding tussen regio en lokaal zou de gemeente leidend zijn. De MRE stelt 
echter een analyse van verbindingen in het vooruitzicht die van regionaal belang 
zijn. Met het oog op de actualisering van het verkeerscirculatieplan is het mogelijk 
dat de analyse uitgangspunten bevat die lokaal van belang kunnen zijn en hij 
vraagt de wethouder dan ook of de gemeente in dat geval nog steeds leidend is. Hij
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is er huiverig voor om te besluiten over voorlopige plannen ('adaptief') waarvan de 
financiële consequenties onbekend zijn.
De heer Van den Oever wijst erop dat hij tijdens de oordeelsvormende vergadering 
al heeft gevraagd naar de onduidelijke plannen en de financiële consequenties en 
de wethouder heeft daar een duidelijk antwoord op gegeven.
In combinatie met de eerdergenoemde argumenten is het de heer Kootkar nog 
steeds niet duidelijk waar de raad over moet besluiten.
Volgens de heer Hornman besluit de raad over de systematiek van de 
bereikbaarheidsagenda; het is de bedoeling om vanuit die visie tot planvorming te 
komen.
Het gaat de heer Kootkar niet om de procedure maar om de inhoud. De raad moet 
zich committeren aan onduidelijke plannen waarvan de financiële consequenties 
onbekend zijn. Voorts wijst hij erop dat het de taak van de raad is om plannen te 
beoordelen en niet om fouten op te sporen zoals in de brief van de MRE wordt 
gesuggereerd.

Wethouder Ramaekers betreurt het dat er fouten in het stuk zaten. Getracht is deze 
samen met de MRE zo snel mogelijk op te pikken voor deze besluitvormende 
vergadering. Het fietspad dat in het bereikbaarheidsakkoord is opgenomen, betreft 
de slow lane verbinding tussen Hightech Campus en De Run. De financiële middelen 
daarvoor zijn verkregen in de vorm van een subsidie vanuit Brainport Avenue.
Het programma beslaat een lange periode en bevat een verzameling van 
probleempunten. Er zijn weliswaar ideeën voor oplossingen, maar in de loop van de 
tijd kunnen nieuwe ontwikkelingen ontstaan of inzichten wijzigen. Om bij te kunnen 
sturen, is gekozen voor een adaptief programma. Als er concrete plannen zijn die 
op het grondgebied van de gemeente Veldhoven moeten worden doorgevoerd, 
zullen deze aan de raad worden voorgelegd. De raad kan dan een integrale 
afweging maken over de financiën. Landingsplaats is geen fysieke locatie, maar een 
proeftuin voor nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van slimme 
mobiliteit. Veldhoven wil hier graag een bijdrage aan leveren als de mogelijkheid 
zich voordoet.

Tweede termijn

De heer Kootkar heeft nog geen antwoord gehad op zijn vraag over de analyse van 
de MRE en het actualiseren van het verkeerscirculatieplan.
Wethouder Ramaekers antwoordt dat het verkeerscirculatieplan een zaak van de 
gemeente is. De regionale bereikbaarheid wordt daar wel in meegenomen, maar de 
gemeentelijke plannen zijn leidend.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

13. PROCESVOORSTEL HERIJKING KADERNOTA MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE (MvD) 16.130

Mevrouw Gielis heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering aangegeven veel 
waarde te hechten aan inhoudelijke kaders die mogelijk een andere aanpak vragen 
en zij ziet deze input terug in het aangepaste raadsvoorstel. Zij kan zich dan ook 
vinden in dit procesvoorstel. De input ten aanzien van een aantal procesmatige
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kaders zal zij op een later moment inbrengen. Zij betreurt het dat voor de raad de 
rol als toehoorder is gekozen. Zij zou graag willen participeren om vragen te 
kunnen stellen. Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de wethouder toegezegd 
bij de herijking een extern spiegelonderzoek te organiseren om het beleid te 
kunnen versterken en zij vraagt waar in het traject dat zal plaatsvinden.
De heer De Kort is tevreden over het voorstel, maar vraagt wel aandacht voor het 
scheppen van realistische verwachtingen bij de participanten. Hij vindt het 
belangrijk om als raad eensgezindheid uit te stralen en vraagt of de raadsleden als 
toehoorder ook verduidelijkende vragen kunnen stellen in dit proces.

De heer Bolsius ziet samenspraak als een onmiskenbaar onderdeel van en voor 
maatschappelijke participatie. Het doel is het sociale domein zo goed mogelijk te 
laten functioneren en de burger medeverantwoordelijk te maken voor zijn eigen 
sociale welbevinden. Het is belangrijk dat het draagvlak zo groot mogelijk is en dat 
er zo concreet en doelgericht mogelijk wordt gewerkt aan maatschappelijke 
participatie. Aan de beraadslagingen kan worden deelgenomen als belanghebbende 
burger, maar de raadsleden worden daarnaast geacht een helicopterview te 
hanteren. Hij steunt het raadsvoorstel.

Mevrouw Hartlief vindt het voorliggende stuk een goede nota met goede kaders.
Zij verwijst naar de vorige vergadering waarin is stilgestaan bij de kaderstelling van 
het samenspraakproces herijking. Na de oordeelsvormende vergadering zijn negen 
punten toegevoegd aan de nota en zij vraagt nadere uitleg over de toelichting die 
hierover in de nota is opgenomen.

De heer Rooiiakkers vindt het goed dat er een samenspraakproces is opgesteld en 
ziet uit naar het traject dat nog gaat komen. Hij wijst op de bijeenkomst 
'overheid 2.0' die de oppositie eerder heeft geïnitieerd en waar veel belangstelling 
voor was. Wel vraagt hij of deze nota wel zo vernieuwend is en in hoeverre recht 
wordt gedaan aan het begrip Samenspraak', aangezien de inhoudelijke kaders die 
als uitgangspunt dienen bijna identiek zijn aan de huidige.

De heer Kootkar is positief over de start van dit samenspraaktraject. In het 
procesvoorstel zijn enkele suggesties opgenomen ten aanzien van de 
inhoudelijkheid. Ten aanzien van de aanvullende suggesties lopen inhoud en 
uitvoering in elkaar over en hij vraagt dan ook wat de status is van de 
Sanvullingen'. Hij zal nadrukkelijk kijken naar de verhouding professionals en 
vrijwilligers in het zorgveld; er zou sprake moeten zijn van een samenwerkend 
team. Het resultaat zal een van de beoordelingscriteria zijn.

Wethouder Van Dongen heeft naar aanleiding van de oordeelsvormende 
vergadering een opzet laten maken van de inbreng. Een thema is meegenomen als 
inhoudelijk kader: kijk naar het individu in de context van zijn omgeving. De 
andere zaken worden meegenomen in het proces, maar niet aan de voorkant 
meegegeven als strak kader. De meerderheid van de raad heeft gekozen voor een 
rol als toehoorder en dat betekent dat deze rol voor alle raadsleden geldt.
Volgens de heer De Kort wordt dit in het raadsvoorstel anders verwoord.
Wethouder Van Dongen zal de tekst daarop laten nakijken. Zij heeft een 
spiegelonderzoek toegezegd, maar naar aanleiding van de kaderstelling zal zij nog 
definiëren waar het onderzoek zich op moet richten. Zij komt daar na vaststelling
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van de kadernota op terug. Zij gaat ervan uit dat het voorliggende procesvoorstel 
ook voldoende duidelijkheid biedt aan de participanten. De oude kaders zijn 
opgenomen als een soort reminder; het is de bedoeling om dit samenspraakproces 
blanco te beginnen. Zij stelt voor om de opmerking over de balans tussen 
professionals en vrijwilligers toe te voegen aan de inhoudelijke of de proceskaders.

Tweede termijn

Mevrouw Gielis licht toe dat zij niet wilde kiezen voor de rol van toehoorder of 
participant, maar iets ertussenin. Zij zou graag vragen willen stellen en vindt dat de 
raad hier een kans laat liggen.

De heer Kootkar kan zich vinden in het voorstel van de wethouder.

Veldhoven
13-12-2016

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het aangepaste voorstel van het college.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Hij wenst iedereen hele 
fijne kerstdagen en een goed 2017. Hij hoopt dat het nieuwe jaar vooral zal worden 
gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van meteen te oordelen.
Hij sluit de vergadering om 20.45 uur en nodigt iedereen uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2017.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 21 februari 
2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Veldhoven
Resultaten Raadsavond 13 december 2016 - Besluitvorming

Wat brengt overzicht in beeld:
1. Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
2. Toelichting en door college van B&W gedane toezeggingen
3. Tekst aangenomen amendementen en moties____________________________

Onderdeel: Agendapunten
Agenda Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college 

B&W
1. Opening Afwezig: Wendy van der Grinten (VSA),

Pierre Bijnen (GbV) en Marianne Klaassen 
(Fractie Klaassen).

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 11 - dhr. Prinsen (VVD).

4. Voor kennisgeving aannemen notulen 
besluitvormende vergadering d.d.
11 oktober en 8 november 2016

Akkoord.

5. Informatieronde Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
informatieronde.

6. Artikel 42 vragen Er zijn geen art. 42-vragen.

7. Spreekrecht burgers Er is een inspreker m.b.t. agendapunt 9.

8. Vaststellen Algemene plaatselijke 
verordening (APV)

JM Unaniem akkoord.

9. Vaststellen Bestemmingsplan 'Zeelst
2016'

NR Alle raadsleden, uitgezonderd dhr. Saris 
(VVD), stemmen in met het besluit.



10. Vaststellen Bestemmingsplan 'Grote 
Kerkepad 10'

NR Unaniem akkoord.

11. Vaststellen Sport- en beweegbeleid 
'Veldhoven Beweegt!'

PW Unaniem akkoord. De POHO zegt toe dat de eerste 
uitvoeringsnota voor de komende 
zomervakantie aan de raad ter 
besluitvorming wordt voorgelegd.

12. Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio 
Eindhoven

NR Unaniem akkoord.

13. Procesvoorstel herijking kadernota 
maatschappelijke participatie

MvD Unaniem akkoord. De POHO zegt toe aandacht te hebben 
voor een balans in de positie van 
vrijwilligers en professionals in het 
proces.
Verder zegt zij dat de Aanvullende 
suggesties' geen kaders zijn maar dat ze 
wel worden meegenomen in het proces.
De POHO heeft een onderzoek toegezegd 
n.a.v. een motie van de VSA-fractie 
tijdens de Algemene Beschouwingen van
8 november jl. Zij zal na de vaststelling 
van de herijkte kadernota definiëren in 
welke richting het onderzoek zal gaan. Zij 
komt hierop terug bij de raad.

12. Sluiting Om 20.45 uur.
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smeenti Veldhoven
13-12-2016

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 13 december 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA)
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
W.M.C.J. Hornman (d66)
G. L.C. Jonkers (GBV)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)
A.H.J. de Kort (VVD)

drs. J.M.L.N. Mikkers
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A.G.C.M. van den Oever (VVD) 
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames
H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBv) en N.H.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

Afwezig: P.A.C.M. Bijnen (GBV), mevr. W.M. van der Grinten (VSA) en mevr. 
M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 11 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Prinsen bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.
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4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 11 OKTOBER
EN 8 NOVEMBER 2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Veldhoven
13-12-2016

Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

De voorzitter licht toe dat er vanavond gelegenheid is om in te spreken omdat de 
oordeelsvormende vergadering van 22 november jl. niet in het Veldhovens 
Weekblad is aangekondigd.

De heer Verschuren spreekt in als belanghebbende over agendapunt 9 
(Bestemmingsplan Zeelst 2016). Hij heeft bezwaar ingediend tegen het voornemen 
om de bestemming op het pand aan de Heuvel 9 te wijzigen in 'gemengd', 
waardoor de bestemming 'detailhandel' zal vervallen. Op deze locatie is een 
nagelstudio gevestigd waar behandelingen plaatsvinden en producten worden 
verkocht. De gemeente heeft geconcludeerd dat deze vorm van inkomsten 
ondergeschikt is zonder ooit te zijn komen kijken. Inspreker heeft het pand in 2006 
gekocht zodat het bedrijf altijd in een vorm van detailhandel zou kunnen worden 
voortgezet en als oudedagsvoorziening. Het wijzigen van de bestemming zal dan 
ook verregaande consequenties hebben. De hoge huurprijzen in het CityCentrum 
zijn niet voor alle ondernemers haalbaar en een uitwijk naar Zeelst is dan een 
prima alternatief. Hij is blij met het verbreden van het bestemmingsplan op het 
pand en de toezegging van ondergeschikte detailhandel tot 300Zo, maar hij verzoekt 
de raad om de bestemming 'detailhandel' te handhaven en toe te voegen aan het 
bestemmingsplan.

Mevrouw Roosen vraagt welke bestemming hij zou kiezen.
Inspreker wil 'detailhandel' behouden, maar is ook erkentelijk voor de toevoeging 
van de andere mogelijkheden.

Mevrouw Prinsen heeft begrepen dat de huidige bestemming behouden blijft zolang 
inspreker in het pand blijft.
Inspreker bevestigt dat het op dit moment geen consequenties heeft; het heeft wel 
invloed als de bedrijfsvoering wijzigt of het pand wordt verhuurd of verkocht.

8. VASTSTELLEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV) (JM) 16.102

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.
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9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'ZEELST 2016' (NR) 16.110

De heer Peters vraagt de wethouder om nog eens toe te lichten wat een 
conserverend bestemmingsplan betekent. Hij kan zich vinden in het raadsvoorstel.

De heer Hornman sluit zich hierbij aan. Hij vindt dat er goed is gekeken naar de 
zienswijze en kan zich vinden in het voorstel.

Wethouder Ramaekers licht toe dat alle bestemmingsplannen na tien jaar worden 
beoordeeld in het licht van de huidige bestemming en de toekomst. In dit geval 
gaat het om een oude winkel waarin sinds 2006 een nagelstudio/schoonheidssalon 
is gevestigd. Conform de detailhandelstructuurvisie worden buiten het centrum 
geen winkelbestemmingen meer mogelijk gemaakt, maar kunnen de huidige 
bedrijfsactiviteiten op deze locatie worden voortgezet zolang de detailhandel 
ondergeschikt is. Om de levendigheid van de omgeving te waarborgen, zijn wel 
andere functies toegestaan die ontmoeting waarborgen, zoals dienstverlening, 
maatschappelijke voorzieningen en horecamogelijkheden. Ook daarbij is 
ondergeschikte detailhandel toegestaan. Met deze aanpassing ontstaat een 
verbreding van het gebruik, wat een eventuele verhuur of verkoop van het pand 
niet in de weg zou moeten staan.

Tweede termijn

De heer Saris zegt dat met het conserverend bestemmingsplan het feitelijk gebruik 
wordt geformaliseerd. Volgens inspreker is er op dit moment al sprake van meer 
dan 300Zo detailhandel en hij vraagt in hoeverre dat invloed heeft op het 
voorliggende raadsvoorstel.

Wethouder Ramaekers zegt dat inspreker gebruik kan maken van het 
overgangsrecht en de huidige bedrijfsactiviteiten mag blijven uitoefenen, ook als de 
detailhandel meer dan 3007o van de totale bedrijfsvoering zou bedragen. Bij 
eventuele verkoop of verhuur is alleen ondergeschikte detailhandel mogelijk.

Op verzoek van de heer Saris schorst de voorzitter de vergadering en heropent 
deze na vijf minuten.

De heer Saris zal tegen dit voorstel stemmen omdat hij vindt dat inspreker wordt 
benadeeld.
Mevrouw Van Pelt wijst erop dat dit een uitwerking is van de door de raad 
vastgestelde detailhandelstructuurvisie.

De heer Rooijakkers zal voor het voorstel stemmen omdat hij de richtlijnen wil 
volgen die zijn vastgelegd in de detailhandelstructuurvisie.

Ook de heer Slegers zal voor het voorstel stemmen. Hij vindt dat de extra 
mogelijkheden die hiermee worden geboden voldoende compensatie zijn voor de 
bestemmingswijziging.
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Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de heer Saris geacht wordt tegen te hebben gestemd.

10. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'GROTE KERKEPAD 10' (NR) 16.122

De voorzitter licht toe dat op deze locatie een woning met een aantal bijgebouwen 
is gevestigd. Het bedrijf is inmiddels gesaneerd en de toekomstige eigenaren willen 
alle gebouwen slopen om er woningen te kunnen bouwen.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

11. VASTSTELLEN SPORT- EN BEWEEGBELEID 'VELDHOVEN BEWEEGT!' (PW)
16.118

Veldhoven
13-12-2016

De heer Hofman vindt dat sport een belangrijke maatschappelijke functie heeft en 
hij is dan ook tevreden over deze brede visie waarin nagenoeg alles op het gebied 
van bewegen te plaatsen is. Hij gaat ervan uit dat de visie leidt tot een heldere en 
werkbare uitwerking en zal de uitvoering beoordelen op haalbaarheid. Hij is blij dat 
de voorlopige uitvoeringsambities uit het besluit zijn gehaald waardoor een open 
discussie mogelijk is. Ook is hij blij dat de verdere uitwerking in samenspraak met 
het brede veld via een klankbordgroep plaatsvindt, waarna het resultaat in de raad 
zal worden beoordeeld. Hij kijkt met belangstelling uit naar het resultaat waardoor 
de sport in Veldhoven behouden blijft en versterkt wordt.

De heer Van den Oever kan zich vinden in de voorliggende visie. Wel vraagt hij zich 
af in hoeverre de brede ambities die hierin zijn geformuleerd tot uitvoering kunnen 
worden gebracht.

Mevrouw Van Pelt sluit zich hierbij aan. Zij is blij met de aanpassingen naar 
aanleiding van de oordeelsvormende vergadering.

De heer Rooiiakkers kan zich volledig vinden in de genoemde ambities en 
uitgangspunten. Wel vraagt hij of de uitkomsten van het onderzoek van RIVM naar 
mogelijk kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden, gevolgen kunnen hebben 
voor de tweede pijler die over het waarborgen van aantrekkelijke 
sportaccommodaties gaat.

De heer Kootkar complimenteert de samenstellers van de visie en is tevreden over 
de uitgezette koers: meer bewegen, ook buiten verenigingsverband, en meer 
verantwoording bij de burger leggen. Hij is blij dat het besluit is aangepast na de 
oordeelsvormende vergadering en vraagt wanneer hij de uitwerkingsplannen mag 
verwachten.

Wethouder Wijman is blij met de positieve reacties op deze visie voor de komende 
vijftien jaar. Vanuit een integrale benadering zal, via een samenspraakproces, 
verder inhoud worden gegeven aan de uitwerkingsnota's die een periode van vier 
jaar omvatten. De eerste zal voor het zomerreces aan de raad worden voorgelegd. 
Afgesproken is de resultaten van het RIVM af te wachten. Hij kan daar niet op 
vooruitlopen en derhalve ook niet aangeven of en welke invloed het heeft op de
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tweede pijler. Afhankelijk van het resultaat zal een aanpassing worden voorgesteld, 
maar het doet niets af aan de ambitie om vier kunstgrasvelden overeind te houden.

Tweede termijn

De heer Rooiiakkers wijst erop dat het resultaat van de RIVM de ambities wel in 
gevaar kan brengen.

Wethouder Wijman wijst erop dat zowel georganiseerde als niet-georganiseerde 
sport belangrijk is en daar horen goede accommodaties bij. Hij kan niet aangeven 
of het resultaat van het RIVM-onderzoek daar invloed op heeft en welke dat zal 
zijn, maar als het nodig is zullen passende maatregelen worden genomen. In een 
visie voor vijftien jaar kunnen zaken veranderen gedurende de tijd, maar ook in de 
toekomstvisie van Veldhoven is aangegeven dat adequate voorzieningen belangrijk 
zijn.

Mevrouw Van den Berg vraagt of de wethouder al kan aangeven of het onderhoud 
van de voetbalvelden wordt meegenomen in een van de eerste uitwerkingsnota's, 
aangezien de nood daar vrij hoog is.
De voorzitter wijst erop dat dit aan de orde komt bij de uitwerkingsnota's die ook in 
de raad worden behandeld.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

12. BEREIKBAARHEIDSAGENDA METROPOOLREGIO EINDHOVEN (NR) 16.128

De heer Hornman is blij dat de vragen van de fractie van Samenwerkend Veldhoven 
goed zijn opgepakt. Hij wijst erop dat het regionaal netwerk essentieel is voor de 
regio. De snelwegen zijn slecht, maar de nieuwe busregeling biedt verbeteringen 
voor de bereikbaarheid van Veldhoven, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor 
economie en wonen. Met deze agenda, die nog verder moet worden ingevuld, wordt 
vastgelegd hoe de regio op moderne wijze bereikbaar wordt gehouden. Hij wil 
graag geïnformeerd worden over hoe Veldhoven meedoet als landingsplaats voor 
nieuwe ontwikkelingen en vraagt of de wethouder hier iets meer over kan vertellen.

Omdat de heer Kootkar wilde weten waar de raad eigenlijk over moest besluiten, 
heeft steunfractielid de heer Beens van Samenwerkend Veldhoven technische 
vragen gesteld en de wethouder bevraagd tijdens de oordeelsvormende 
vergadering. Daarbij werd de verhouding tussen het bereikbaarheidsakkoord en de 
bereikbaarheidsagenda toegelicht. Hoewel de raad zich alleen mag uitspreken over 
de bereikbaarheidsagenda zit er voor Veldhoven ook een prijskaartje aan het 
bereikbaarheidsakkoord. Toch heeft de raad geen besluit genomen over de 
financiering van het fietspad in het kader van het bereikbaarheidsakkoord. In de 
verhouding tussen regio en lokaal zou de gemeente leidend zijn. De MRE stelt 
echter een analyse van verbindingen in het vooruitzicht die van regionaal belang 
zijn. Met het oog op de actualisering van het verkeerscirculatieplan is het mogelijk 
dat de analyse uitgangspunten bevat die lokaal van belang kunnen zijn en hij 
vraagt de wethouder dan ook of de gemeente in dat geval nog steeds leidend is. Hij

Veldhoven
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is er huiverig voor om te besluiten over voorlopige plannen ('adaptief') waarvan de 
financiële consequenties onbekend zijn.
De heer Van den Oever wijst erop dat hij tijdens de oordeelsvormende vergadering 
al heeft gevraagd naar de onduidelijke plannen en de financiële consequenties en 
de wethouder heeft daar een duidelijk antwoord op gegeven.
In combinatie met de eerdergenoemde argumenten is het de heer Kootkar nog 
steeds niet duidelijk waar de raad over moet besluiten.
Volgens de heer Hornman besluit de raad over de systematiek van de 
bereikbaarheidsagenda; het is de bedoeling om vanuit die visie tot planvorming te 
komen.
Het gaat de heer Kootkar niet om de procedure maar om de inhoud. De raad moet 
zich committeren aan onduidelijke plannen waarvan de financiële consequenties 
onbekend zijn. Voorts wijst hij erop dat het de taak van de raad is om plannen te 
beoordelen en niet om fouten op te sporen zoals in de brief van de MRE wordt 
gesuggereerd.

Wethouder Ramaekers betreurt het dat er fouten in het stuk zaten. Getracht is deze 
samen met de MRE zo snel mogelijk op te pikken voor deze besluitvormende 
vergadering. Het fietspad dat in het bereikbaarheidsakkoord is opgenomen, betreft 
de slow lane verbinding tussen Hightech Campus en De Run. De financiële middelen 
daarvoor zijn verkregen in de vorm van een subsidie vanuit Brainport Avenue.
Het programma beslaat een lange periode en bevat een verzameling van 
probleempunten. Er zijn weliswaar ideeën voor oplossingen, maar in de loop van de 
tijd kunnen nieuwe ontwikkelingen ontstaan of inzichten wijzigen. Om bij te kunnen 
sturen, is gekozen voor een adaptief programma. Als er concrete plannen zijn die 
op het grondgebied van de gemeente Veldhoven moeten worden doorgevoerd, 
zullen deze aan de raad worden voorgelegd. De raad kan dan een integrale 
afweging maken over de financiën. Landingsplaats is geen fysieke locatie, maar een 
proeftuin voor nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van slimme 
mobiliteit. Veldhoven wil hier graag een bijdrage aan leveren als de mogelijkheid 
zich voordoet.

Tweede termijn

De heer Kootkar heeft nog geen antwoord gehad op zijn vraag over de analyse van 
de MRE en het actualiseren van het verkeerscirculatieplan.
Wethouder Ramaekers antwoordt dat het verkeerscirculatieplan een zaak van de 
gemeente is. De regionale bereikbaarheid wordt daar wel in meegenomen, maar de 
gemeentelijke plannen zijn leidend.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

13. PROCESVOORSTEL HERIJKING KADERNOTA MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE (MvD) 16.130

Mevrouw Gielis heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering aangegeven veel 
waarde te hechten aan inhoudelijke kaders die mogelijk een andere aanpak vragen 
en zij ziet deze input terug in het aangepaste raadsvoorstel. Zij kan zich dan ook 
vinden in dit procesvoorstel. De input ten aanzien van een aantal procesmatige

Veldhoven
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kaders zal zij op een later moment inbrengen. Zij betreurt het dat voor de raad de 
rol als toehoorder is gekozen. Zij zou graag willen participeren om vragen te 
kunnen stellen. Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de wethouder toegezegd 
bij de herijking een extern spiegelonderzoek te organiseren om het beleid te 
kunnen versterken en zij vraagt waar in het traject dat zal plaatsvinden.
De heer De Kort is tevreden over het voorstel, maar vraagt wel aandacht voor het 
scheppen van realistische verwachtingen bij de participanten. Hij vindt het 
belangrijk om als raad eensgezindheid uit te stralen en vraagt of de raadsleden als 
toehoorder ook verduidelijkende vragen kunnen stellen in dit proces.

De heer Bolsius ziet samenspraak als een onmiskenbaar onderdeel van en voor 
maatschappelijke participatie. Het doel is het sociale domein zo goed mogelijk te 
laten functioneren en de burger medeverantwoordelijk te maken voor zijn eigen 
sociale welbevinden. Het is belangrijk dat het draagvlak zo groot mogelijk is en dat 
er zo concreet en doelgericht mogelijk wordt gewerkt aan maatschappelijke 
participatie. Aan de beraadslagingen kan worden deelgenomen als belanghebbende 
burger, maar de raadsleden worden daarnaast geacht een helicopterview te 
hanteren. Hij steunt het raadsvoorstel.

Mevrouw Hartlief vindt het voorliggende stuk een goede nota met goede kaders.
Zij verwijst naar de vorige vergadering waarin is stilgestaan bij de kaderstelling van 
het samenspraakproces herijking. Na de oordeelsvormende vergadering zijn negen 
punten toegevoegd aan de nota en zij vraagt nadere uitleg over de toelichting die 
hierover in de nota is opgenomen.

De heer Rooiiakkers vindt het goed dat er een samenspraakproces is opgesteld en 
ziet uit naar het traject dat nog gaat komen. Hij wijst op de bijeenkomst 
'overheid 2.0' die de oppositie eerder heeft geïnitieerd en waar veel belangstelling 
voor was. Wel vraagt hij of deze nota wel zo vernieuwend is en in hoeverre recht 
wordt gedaan aan het begrip Samenspraak', aangezien de inhoudelijke kaders die 
als uitgangspunt dienen bijna identiek zijn aan de huidige.

De heer Kootkar is positief over de start van dit samenspraaktraject. In het 
procesvoorstel zijn enkele suggesties opgenomen ten aanzien van de 
inhoudelijkheid. Ten aanzien van de aanvullende suggesties lopen inhoud en 
uitvoering in elkaar over en hij vraagt dan ook wat de status is van de 
Sanvullingen'. Hij zal nadrukkelijk kijken naar de verhouding professionals en 
vrijwilligers in het zorgveld; er zou sprake moeten zijn van een samenwerkend 
team. Het resultaat zal een van de beoordelingscriteria zijn.

Wethouder Van Dongen heeft naar aanleiding van de oordeelsvormende 
vergadering een opzet laten maken van de inbreng. Een thema is meegenomen als 
inhoudelijk kader: kijk naar het individu in de context van zijn omgeving. De 
andere zaken worden meegenomen in het proces, maar niet aan de voorkant 
meegegeven als strak kader. De meerderheid van de raad heeft gekozen voor een 
rol als toehoorder en dat betekent dat deze rol voor alle raadsleden geldt.
Volgens de heer De Kort wordt dit in het raadsvoorstel anders verwoord.
Wethouder Van Dongen zal de tekst daarop laten nakijken. Zij heeft een 
spiegelonderzoek toegezegd, maar naar aanleiding van de kaderstelling zal zij nog 
definiëren waar het onderzoek zich op moet richten. Zij komt daar na vaststelling

Veldhoven
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van de kadernota op terug. Zij gaat ervan uit dat het voorliggende procesvoorstel 
ook voldoende duidelijkheid biedt aan de participanten. De oude kaders zijn 
opgenomen als een soort reminder; het is de bedoeling om dit samenspraakproces 
blanco te beginnen. Zij stelt voor om de opmerking over de balans tussen 
professionals en vrijwilligers toe te voegen aan de inhoudelijke of de proceskaders.

Tweede termijn

Mevrouw Gielis licht toe dat zij niet wilde kiezen voor de rol van toehoorder of 
participant, maar iets ertussenin. Zij zou graag vragen willen stellen en vindt dat de 
raad hier een kans laat liggen.

De heer Kootkar kan zich vinden in het voorstel van de wethouder.

Veldhoven
13-12-2016

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het aangepaste voorstel van het college.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Hij wenst iedereen hele 
fijne kerstdagen en een goed 2017. Hij hoopt dat het nieuwe jaar vooral zal worden 
gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van meteen te oordelen.
Hij sluit de vergadering om 20.45 uur en nodigt iedereen uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2017.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 21 februari 
2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Adviesnota raad

Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening

Samenvatting
Het is noodzakelijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv) opnieuw vast te 
stellen. Het gaat om de volgende (inhoudelijke) wijzigingen:
» het vervangen van de buiten behandeling-stelling door een weigerings- en niet- 

acceptatiegrond (technisch-juridische wijziging);
» het vervangen van het vergunningstelsel door een meldingstelsel voor het maken 

of veranderen van een uitweg;
» het toevoegen van een verbod op ophouding na zonsondergang en voor 

zonsopgang bij of in speelvoorzieningen en kinderboerderijen;
» het toebedelen van de bevoegdheid inzake gevaarlijke honden aan de 

burgemeester;
» het toestaan van mobiele camera's, naast vaste camera's, in verband met 

cameratoezicht;
» het wijzigen van het Prostitutiehoofdstuk in de Apv;
» het toebedelen van de bevoegdheid inzake noodkap aan de burgemeester;
» het toevoegen van een openbare kennisgeving bij meldingen voor voorwerpen op, 

in of boven openbaar water;
» het aanvullen van de strafbepaling in relatie tot de Wet op de economische 

delicten.
Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Beslispunten
1. Vast te stellen de 'Algemene plaatselijke verordening'.

Inleiding
Op grond van de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad 
bevoegd de Apv vast te stellen en te wijzigen. Er zijn wijzigingen in de Apv nodig. De 
ontwerpcriteria voor de nieuwe Apv zijn als volgt: actualisatie o.b.v. de model-APV 
van de VNG en de lokale behoefte, aanpassing aan de moderne tijd, verdere 
deregulering en administratieve lastenverlichting.

Bij dit voorstel is wederom kritisch gekeken naar de mogelijkheid om de Apv te 
dereguleren. De ruimte hiervoor is echter zeer bescheiden gebleken. In de afgelopen 
jaren is immers al een flinke slag gemaakt met het vereenvoudigen van het 
vergunningenstelsel van de Apv. Wel is nu het vergunningstelsel voor het maken of 
veranderen van een uitweg vervangen door een meldingstelsel. Naast deregulering 
wordt hier ook een administratieve lastenverlichting bereikt.



Relevante (wettelijke) beleidskaders
» Gemeentewet;
» Burgerlijk Wetboek;
» Algemene wet bestuursrecht;
» Activiteitenbesluit Milieubeheer;
» Regionale handreiking Evenementenveiligheid (14 juni 2012);
» Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
» Wet op de economische delicten.

Beoogd effect
De nieuwe Apv beoogt een vermindering van de regeldruk, actualisering van de 
regelgeving en vermindering van de administratieve lasten op het vlak van de 
Algemene plaatselijke verordening.

Argumenten
1.1. De wijzigingen in de Apv zijn nodig vanwege nieuwe omstandigheden, inzichten 

en hogere regelgeving.
Met de volgende insteek is de nieuwe Apv ontworpen: actualisatie o.b.v. de model- 
APV van de VNG en de lokale behoefte, aanpassing aan de moderne tijd, verdere 
deregulering en administratieve lastenverlichting en waar nodig technisch en 
redactioneel wijzigingen aanbrengen. Het gaat om de volgende (inhoudelijke) 
wijzigingen:
^ het vervangen van de buiten behandeling-stelling door een weigerings- en niet- 

acceptatiegrond (technisch-juridische wijziging);
^ het vervangen van het vergunningstelsel door een meldingstelsel voor het 

maken of veranderen van een uitweg;
• het toevoegen van een verbod op ophouding na zonsondergang en voor 

zonsopgang bij of in speelvoorzieningen en kinderboerderijen;
• het toebedelen van de bevoegdheid inzake gevaarlijke honden aan de 

burgemeester;
^ het toestaan van mobiele camera's, naast vaste camera's, in verband met 

cameratoezicht;
^ het wijzigen van het Prostitutiehoofdstuk in de Apv;
^ het toebedelen van de bevoegdheid inzake noodkap aan de burgemeester;
^ het toevoegen van een openbare kennisgeving bij meldingen voor voorwerpen 

op, in of boven openbaar water;
• het aanvullen van de strafbepaling in relatie tot de Wet op de economische 

delicten.
Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd.

In de bijlage "Nadere toelichting Aanpassingen Apv" staat per artikel gemotiveerd 
aangegeven waarom wijziging ervan noodzakelijk is.

Kanttekeningen en risico's
Dit voorstel kent geen kanttekeningen of risico's.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak
Na vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening zal de verordening formeel 
bekend worden gemaakt via digitale publicatie in het GVOP.

Uitvoering Z planning
De Apv treedt in werking op 1 januari 2017.

2 Z 3



Bijlagen
» Nadere toelichting Aanpassingen Apv.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 13 december 2016.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De resultaten van de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geven 
geen aanleiding om de stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Raadsbesluit Algemene plaatselijke verordening

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.103 | 16bs00472 
13 december 2016 
8
Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 201 6, nr. 16.1 02; 

gelet op artikel 147 en 1 49 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b Wegenverkeerswet 1 994;
c. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;
d. bebouwde kom: de gebieden binnen de grenzen van de bebouwde kom zoals deze zijn aangegeven op 

de door het college vastgestelde plattegrond;
e. rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk 

recht;
f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 Bouwverordening;
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c Woningwet;
h. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd 

wordt een commercieel belang te dienen;
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.
j. openbare inrichting:

i. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;
ii. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken 
of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.
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k. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of 

zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of 
spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 1:2 Beslistermijn

1. Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht 
weken na de datum van ontvangst van de aanvraag, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan de termijn bedoeld in het eerste lid voor ten hoogste acht weken 
verlengen.

3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 

toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:7, 
2:8 of 4:10 van deze verordening.

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

Vervallen.

Artikel 1:4 Voorschriften, beperkingen en nadere regels

1. Aan een vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding kunnen voorschriften en beperkingen 
worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het 
belang of de belangen in verband waarmee de vergunning, ontheffing of melding is vereist.

2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend of van wie een melding is geaccepteerd, is 
verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

3. Onverminderd het bepaalde in deze verordening kan het bevoegd bestuursorgaan nadere regels 
stellen met betrekking tot de onderwerpen in deze verordening.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning, ontheffing of
geaccepteerde melding

De vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding is persoonsgebonden.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning, ontheffing of 
geaccepteerde melding

De vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding kan worden ingetrokken of gewijzigd:

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen 

van de ontheffing of vergunning of het accepteren van de melding, intrekking of wijziging 
noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning, 
ontheffing of melding is vereist;

c. indien de aan de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding verbonden voorschriften en 
beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
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d. indien van de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding geen gebruik wordt gemaakt binnen 

een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke 
termijn;

e. indien de vergunninghouder of melder onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het 
gebruikmaken van de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding gelet op het belang of de 

belangen in verband waarmee de vergunning, ontheffing of melding is vereist.
f. indien de houder of melder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen

De vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning, 

ontheffing of geaccepteerde melding anders is bepaald of de aard van de vergunning, ontheffing of 
geaccepteerde melding zich daartegen verzet.

Artikel 1:8 Weigerings- en niet-acceptatiegronden
De vergunning, ontheffing of melding kan door het daartoe bevoegd gezag worden geweigerd c.q. niet 
worden geaccepteerd:

a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van de openbare veiligheid;
c. in het belang van de volksgezondheid;
d. in het belang van de bescherming van het milieu;

e. als de aanvrager of melder onvoldoende waarborgen kan bieden voor een goed verloop van het 
gebruiken van de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding. Dit gelet op het belang of de 
belangen in verband waarmee de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding is vereist;

f. als een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of melding meer dan 26 weken dan wel minder 
dan acht weken (tenzij in deze verordening een andere termijn is bepaald) vóór het tijdstip waarop 
de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, wordt ingediend.
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Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen 
of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden dan wel enig voorwerp of stof te 

vervoeren of bij zich te hebben die aanleiding kunnen geven tot ongeregeldheden.
2. Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of 

dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor 
ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een 
samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de 
door hem aangewezen richting te verwijderen.

3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegd 
gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en 

levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Artikel 2:2 Verstoring openbare orde

1. Het is verboden op een openbare plaats en in een openbare inrichting op enigerlei wijze de orde te 
verstoren, personen lastig te vallen of te vechten.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover artikel 424 of 426 bis Wetboek van 
Strafrecht van toepassing is.

Artikel 2:2a Kwetsing openbare zedelijkheid

1. Het is verboden zich op een openbare plaats of van daar af zichtbaar te bevinden in een houding, 
toestand of kleding, die uit een oogpunt van openbare zedelijkheid kennelijk kwetsend is of 
redelijkerwijze kan worden geacht.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet, indien het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Afdeling 2. Betoging

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1. Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de 
openbare aankondiging en tenminste 72 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis 
aan de burgemeester.

2. De kennisgeving bevat in ieder geval:
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a. naam en adres van degene die de betoging houdt;

b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te 
bevorderen.

3. Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is 
vermeld.

4. Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 1 2.00 uur, een zaterdag, een 
zondag of een algemeen erkende feestdag, moet de kennisgeving uiterlijk 1 2.00 uur op de aan de dag 
van dat tijdstip voorafgaande werkdag gedaan worden.

5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn verkorten 
en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2:4 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken 
of afbeeldingen

1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden 
dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
3. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of 

geschreven stukken en afbeeldingen.
4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Afdeling 4. Vertoningen op een openbare plaats

Artikel 2:5 Straatartiest

Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest of straatmuzikant op openbare plaatsen op te 
treden, tenzij:

a. het optreden plaatsvindt op:
i. maandag t/m donderdag en zaterdag tussen 09.00 uur en 1 8.00 uur;

ii. vrijdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur;
iii. koopzondagen tussen 1 2.00 uur en 1 7.00 uur; en

b. het optreden maximaal 30 minuten per dag op dezelfde locatie duurt; en
c. het optreden plaatsvindt op een locatie, die minimaal 1 50 meter van de vorige locatie van de 

betreffende (groep) straatartiest(en) verwijderd is; en
d. het optreden plaatsvindt op een locatie, die minimaal 1 50 meter van een andere (groep) 

straatartiest(en) verwijderd is; en
e. geen mechanisch versterkte muziek ten gehore wordt gebracht; en
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f. de (groep) straatartiest(en) 1 6 jaar of ouder is.

Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van een openbare plaats

Artikel 2:6a Het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven een openbare plaats

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te 
gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:

a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel 
een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare 
plaats;

b. indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet 
aan redelijke eisen van welstand;

c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de 
nabijheid gelegen onroerende zaken.

3. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 2:6b Afbakeningsbepalingen en uitzonderingen

1. Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel is niet van toepassing op:
a. vlaggen, wimpels of vlaggenstokken indien deze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor 

personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;
b. zonneschermen, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde 

gedeelte van de weg en voor zover:
i. elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt;
ii. elk onderdeel, ongeacht hoe het scherm staat, zich op meer dan 0,5 meter van het 

voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt;
iii. elk onderdeel, ongeacht hoe het scherm staat, minder dan 1,5 meter buiten de 

opgaande gevel reikt;
c. voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijs kortstondig op de openbare plaats gebracht 

worden in verband met laden of lossen ervan;
d. kerstbomen en -versiering, indien deze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor 

personen of goederen;
e. voertuigen;
f. evenementen als bedoeld in artikel 2:12;
g. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:15;
h. voorwerpen, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Parkeerverordening.

2. Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel is voorts niet van toepassing op:
a. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard, tenzij sprake is 

van een situatie, als bedoeld in het tweede lid, onder a, van het vorige artikel;
b. voorwerpen die door of in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam worden 

geplaatst ter uitoefening van publieke taken;
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c. situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de provinciale 

wegenverordening.
3. De weigeringsgrond van het tweede lid, onder a, van het vorige artikel is niet van toepassing indien in 

het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.
4. De weigeringsgrond van het tweede lid, onder b, van het vorige artikel is niet van toepassing op 

bouwwerken.
5. De weigeringsgrond van het tweede lid, onder c, van het vorige artikel is niet van toepassing indien in 

het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2:6c Vrij te stellen categorieën

Het bevoegd gezagsorgaan kan categorieën van voorwerpen aanwijzen, al dan niet beperkt in plaats en 
tijd, waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2:6a niet geldt en kan daarbij voorschriften stellen.

Artikel 2:7 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding 
daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te 

veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend:

a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een 
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

b. door het college in de overige gevallen.
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing:

a. indien in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden 
verricht;

b. bij het openbreken van de verharding en het graven en spitten in de weg ten behoeve van 
voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen zoals laadpalen voor elektrische 
voertuigen, mits deze werkzaamheden vooraf schriftelijk bij het gevoegd gezag zijn gemeld.

4. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, de provinciale 
wegenverordening, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur Veldhoven.

Artikel 2:8 Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg 

naar de weg indien:
a. degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een 

bestaande uitweg naar de weg daarvan niet minimaal 4 weken van tevoren melding heeft 
gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een 
foto van de bestaande situatie; of

b. het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.
2. Van de melding wordt kennis gegeven via het Gemeenteblad.
3. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien:

a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
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b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of
d. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en 

de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het 
openbaar groen.

4. De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de 
melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de provinciale wegenverordening.

Afdeling 6. Veiligheid op de weg

Artikel 2:9 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

1. Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan 

het verkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.
2. Het is verboden aan of boven een weg of enig deel van een bouwwerk een voorwerp te hebben dat niet 

deugdelijk beveiligd is tegen neervallen op de weg.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 

door artikel 5 Wegenverkeerswet 1 994.

Artikel 2:10 Openen straatkolken e.d.

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere
afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:11 Rookverbod in bossen en natuurgebieden

1. Het is verboden te roken in bossen en natuurgebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan, 
met uitzondering van het roken in gebouwen en op aangrenzende erven, in de periode van 1 april tot
1 november.

2. Het is verboden in bossen en natuurgebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan 
brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door artikel 429 onder 3 Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 7. Evenementen

Artikel 2:12 Begripsbepaling
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van 

vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h Gemeentewet;
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c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:5 van deze verordening;
g. sportwedstrijden binnen de reguliere competitie of binnen de eigen vereniging die 

plaatsvinden op sportterreinen, in sporthallen of sportzalen.
2. Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. markten, anders dan bedoeld in het eerste lid onder b;
d. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de 

weg;
e. een feest, barbecue, muziekvoorstelling op of aan een openbare plaats;
f. een wedstrijd op of aan een openbare plaats, voor zover in het geregelde onderwerp niet 

wordt voorzien door artikel 1 0 jo. artikel 1 48 Wegenverkeerswet 1 994.
3. In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. risico-evenement: evenement met een verhoogd risico, gebaseerd op de door het bevoegd 
bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie C);

b. evenement met verhoogde aandacht: evenement met een gemiddeld risico, waarvoor 
verhoogde aandacht moet zijn, gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie B);

c. regulier evenement: evenement met een laag risico, gebaseerd op de door het bevoegd 
bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie A);

d. vrijgesteld evenement: evenement waarbij de risico's van dien aard zijn dat het evenement 
vrijgesteld is van de melding- dan wel vergunningplicht, waarbij standaardmaatregelen en - 
voorschriften voldoen, gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan vastgestelde 
risicomatrix voor evenementen (categorie 0);

e. buurWwijkevenement: een evenement dat door en in de buurt c.q. wijk georganiseerd wordt;
f. schoolevenement: een evenement dat door een onderwijsinstelling wordt georganiseerd en dat 

gericht is op onderwijs gerelateerde activiteiten;
g. liefdadigheidsevenement: een evenement dat in hoofdzaak gericht is op en in het teken staat 

van liefdadigheid;
h. informatief evenement: een evenement dat in hoofdzaak gericht is op een of meerdere 

onderwerpen met als doel om er meer over te weten te komen of er iets van te leren.

Artikel 2:13 Evenement

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een risico-evenement of een evenement met 
verhoogde aandacht te organiseren.

2. Het is verboden zonder geaccepteerde melding van de burgemeester een regulier evenement te 
organiseren.

3. Geen vergunning of geaccepteerde melding is vereist voor een vrijgesteld evenement, waaronder in 
ieder geval wordt verstaan:

a. Eendaagse buurt- en wijkevenementen met maximaal 250 gelijktijdig aanwezige personen;
b. Tochten waarbij geen hinder ontstaat voor het verkeer en de hulpdiensten;
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c. De volgende eendaagse evenementen met maximaal 250 gelijktijdig aanwezige personen, 

waarbij geen hinder ontstaat voor het verkeer en de hulpdiensten:
i. Opening;
ii. Tentoonstelling;
iii. Schoolevenement;

iv. Modeshow;
v. Liefdadigheidsevenement;

vi. Informatief evenement.
4. Het is verboden een vrijgesteld evenement te organiseren, indien de verwachting bestaat dat de 

openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu door het organiseren van het 
evenement in gevaar komt.

5. Het indienen van een melding en het aanvragen van een vergunning dient plaats te vinden via het door 
de burgemeester vastgestelde formulier voor het organiseren van een evenement.

6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:13a Beslistermijn

1. De burgemeester beslist op een melding als bedoeld in artikel 2:1 3 binnen vier weken na de datum 
van ontvangst van de melding.

2. De burgemeester kan de termijn bedoeld in het eerste lid voor ten hoogste vier weken verlengen.

3. In afwijking van het eerste lid en artikel 1:2 beslist de burgemeester op een aanvraag c.q. melding voor 
een evenement met een roulatiesysteem uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarin het evenement plaatsvindt.

Artikel 2:13b Indiening

1. Indien een melding voor het organiseren van een evenement wordt ingediend meer dan 26 weken dan 
wel minder dan 4 weken vóór het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt, kan de burgemeester 
besluiten de melding niet te accepteren.

2. In afwijking van het eerste lid en artikel 1:3 kan de burgemeester besluiten de aanvraag c.q. melding 

voor een evenement met een roulatiesysteem te weigeren c.q. niet te accepteren, indien de aanvraag
c.q. melding eerder dan 1 januari en later dan 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarin het evenement plaatsvindt, wordt ingediend.

3. Indien een evenement niet is ingedeeld als zijnde melding- of vergunningplichtig op basis van de door 
het bevoegd gezag vastgestelde risicomatrix voor evenementen, kan de burgemeester besluiten de 
melding c.q. aanvraag voor het evenement niet te accepteren c.q. te weigeren. Dit indien het formulier 
voor het organiseren van een evenement minder dan 8 weken voorafgaand aan het evenement wordt 
ingediend.

Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:14 Exploitatie openbare inrichting

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting die niet
vergunningplichtig is op grond van artikel 3 of artikel 4 van de Drank- en Horecawet te exploiteren.
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2. De burgemeester weigert de vergunning indien:

a. de vestiging of exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend 
bestemmingsplan;

b. de exploitant de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt;
c. de exploitant in enigerlei opzicht van slecht levensgedrag is;

d. de exploitant onder curatele staat of is ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk 

weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de 
omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt 
beïnvloed.

4. Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening 
met het karakter van de straat en de wijk, waarin de openbare inrichting is gelegen of zal zijn gelegen, 
de aard van de openbare inrichting en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds 
blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie.

5. Het eerste lid geldt niet voor een openbare inrichting in een winkel als bedoeld in artikel 1 
Winkeltijdenwet voor zover de horeca een nevenactiviteit is van de winkelactiviteit;

6. Voor de openbare inrichting als bedoeld in het vijfde lid gelden dezelfde sluitingstijden als voor de 
winkel.

7. Voorts geldt het in het eerste lid gestelde verbod niet voor een openbare inrichting in:
a. zorginstellingen;
b. musea;

c. kantoren;
d. scholen.

8. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:15 Sluitingstijden

1. Het is de exploitant verboden de openbare inrichting, met uitzondering van ruimten waarin 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt, voor bezoekers 
geopend te hebben of bezoekers in de inrichting te laten verblijven:

a. op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur; en
b. op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur.

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor maximaal 4 dagen per jaar indien de exploitant minimaal 
2 weken voordat hij hiervan gebruik wil maken, schriftelijk een melding heeft gedaan aan de 
burgemeester via het door de burgemeester vastgestelde meldingsformulier.

3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 2:16 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in 
geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere dan de 
krachtens artikel 2:15, eerste lid geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 1 3b Opiumwet.
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Artikel 2:17 Aanwezigheid in openbare inrichting

Het is bezoekers verboden zich in een openbare inrichting te bevinden gedurende de tijd dat het bedrijf 
krachtens artikel 2:1 5of ingevolge een op grond van artikel 2:1 6 genomen besluit gesloten dient te zijn.

Artikel 2:18 Drinkgerei en flessen buiten openbare inrichting

De exploitant van een openbare inrichting is verplicht zodanige maatregelen te nemen dat 

bezoekers van zijn bedrijf geen drinkgerei en flessen van glas buiten het bedrijf brengen.

Artikel 2:19 Handel in openbare inrichtingen

1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene 
maatregel van bestuur op grond van artikel 437 eerste lid Wetboek van Strafrecht.

2. De exploitant van een openbare inrichting laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend 
persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

Artikel 2:20 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 1:1 onder j, geen inrichting is in de zin van artikel 
1 74 Gemeentewet, treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2:1 4 
tot en met 2:1 9 van deze verordening.

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven
als bedoeld in de Drank- en Horecawet

Artikel 2:21 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

» alcoholhoudende drank,
» horecabedrijf,
» horecalokaliteit,
» inrichting,
» paracommerciële rechtspersoon,
» sterke drank,
» slijtersbedrijf en 
» zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.
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Artikel 2:22 Regulering paracommerciële rechtspersonen

1. Een paracommercieel rechtspersoon kan, onverminderd artikel 2:1 5 van deze verordening, 
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf één uur voor aanvang en tot uiterlijk drie uur na 
afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de 
rechtspersoon, doch uiterlijk tot 00.00 uur.

2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van 

persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de 
activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

3. De burgemeester verleent op aanvraag ontheffing van het in het tweede lid gestelde verbod aan een 
gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum, waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit 
uit hun doelstellingen, indien het betreffende gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum aantoont dat er 

van de plaatselijke commerciële horecabedrijven binnen een straal van 2 kilometer rondom het 
betreffende gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum schriftelijk toestemming is om de in de 
toestemming omschreven bijeenkomsten te mogen organiseren.

Artikel 2:22a Verbod ‘happy hours’

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras - bedrijfsmatig of anders dan om niet -
alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24
uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Afdeling 9. Toezicht op smart- en headshops

Artikel 2:23 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. inrichting: een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met dan wel 
inherent zijn aan het exploiteren van hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als een 

smartshop of headshop;
b. leidinggevende:

i. de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor 
wiens rekening en risico de inrichting wordt geëxploiteerd;

ii. de natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan de exploitatie van de inrichting;
iii. de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de exploitatie van de inrichting;

Artikel 2:24 Vergunningplicht

1. Het is verboden een inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld in het eerste lid indien:

a. de vestiging of exploitatie van de inrichting in strijd is met het geldende bestemmingsplan 
en/of leefmilieuverordening;

b. de leidinggevende(n) de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt;
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c. de leidinggevende(n) in enigerlei opzicht van slecht levensgedrag is;

d. de leidinggevende(n) onder curatele staat of is ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij;
e. de houder binnen vijf jaar voor de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid 

een inrichting heeft geëxploiteerd die op grond van verstoring van het woon- en leefsituatie, 
dan wel op grond van artikel 1 3b van de Opiumwet, gesloten is geweest.

3. De burgemeester kan de vergunning als bedoeld in het eerste lid weigeren indien naar zijn oordeel 
moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting op 
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de inrichting. Hierbij houdt de 
burgemeester rekening met het karakter van de straat of wijk, de aard van de inrichting en de 
spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse blootstaat of bloot zal komen te staan.

4. Een vergunning kan voorts worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 
3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

5. Voordat toepassing wordt gegeven aan het vierde lid, kan het Bureau bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die 
wet worden gevraagd.

6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:25 Beslistermijn

1. De burgemeester neemt het besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 2:24, eerste lid 
binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

2. De burgemeester kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 2:26 Aanwezigheid leidinggevende

Het is verboden een inrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat een op de vergunning
vermelde leidinggevende in de inrichting aanwezig is.

Artikel 2:27 Afwijking sluitingsuur; tijdelijke sluiting

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, of gezondheid, of 
in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor één of meerdere inrichtingen 
tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijke sluiting bevelen.

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover artikel 1 3b van de Opiumwet van toepassing is.

Afdeling 10. Speelautomaten 

Artikel 2:28 Speelautomaten

1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. Wet: de Wet op de kansspelen;
b. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30 onder c van de Wet;
c. hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30 onder d van de Wet;
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d. laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30 onder e van de Wet.

2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn 2 kansspelautomaten toegestaan.
3. In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2:29 Betreden gesloten woning of lokaal

1. Het is verboden een krachtens artikel 1 74a Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek 

toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.
2. Het is verboden een krachtens artikel 1 3b Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek 

toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk 
lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

3. De burgemeester is bevoegd van de in het eerste en tweede lid bedoelde verboden ontheffing te 
verlenen.

Artikel 2:30 Plakken en kladden

1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een roerende of onroerende zaak dat vanaf 
die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat 
gedeelte van een roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen 
aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te 
brengen of te doen aanbrengen.

3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens 
wettelijk voorschrift.

4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen.

5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van 
handelsreclame.

6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, 
die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een 
opsporingsambtenaar op diens eerste vordering onmiddellijk ter inzage af te geven.

Artikel 2:31 Graffiti

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:30 tweede lid, is de rechthebbende op (een gedeelte van) een 
onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is, verplicht om binnen zeven werkbare werkdagen na het 
aanbrengen van graffiti, deze te (laten) verwijderen of anderszins aan het oog te onttrekken.

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door de Woningwet.



gemeente ♦♦♦4
Veldhoven

Artikel 2:32 Vervoer plakgereedschap, e.d.

1. Het is verboden enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap op een 
openbare plaats te vervoeren of bij zich te hebben.

2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn 
bestemd of niet zijn gebruikt voor handelingen als verboden in artikel 2:30.

Artikel 2:33 Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor diefstal

Het is verboden inbrekerswerktuigen of hulpmiddelen voor diefstal op een openbare plaats te vervoeren of 
bij zich te hebben.

Artikel 2:34 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

1. Het is verboden:

a. op een openbare plaats op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare 
toiletgelegenheid, voertuig, hekomheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor 
niet bestemd straatmeubilair te klimmen of zich te bevinden;

b. zich op een openbare plaats zodanig op te houden dat aan gebruikers of bewoners van nabij 
de openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 
Wegenverkeerswet 1 994 of artikel 424, 426bis of 431 Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:35 Verboden drankgebruik
1. Het is degene met een leeftijd van 1 8 jaar of ouder verboden op een openbare plaats, die deel 

uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting, gedurende de toegestane openingstijden 

van de openbare inrichting;
b. de plaats, niet zijnde een openbare inrichting, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing 

geldt krachtens artikel 35 Drank- en Horecawet.

Artikel 2:36 Kunststof drinkgerei

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid of in het geval van 
bijzondere omstandigheden, voor een of meer openbare inrichtingen en openbare plaatsen tijdelijk het 
gebruik van drinkgerei en flessen, bedoeld voor gebruik ter plaatse, anders dan van kunststof materiaal 
verbieden.
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Artikel 2:37 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen

1. Het is verboden:
a. zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;
b. zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn, gevel of een drempel van een gebouw te 

zitten, te hangen of te liggen.
2. Het is anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke 

meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk 
doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo'n gebouw.

Artikel 2:38 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op 
een voor het publiek toegankelijk ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander 
doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval begrepen: portalen, 
telefooncellen, bushokjes, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:39 Bespieden van personen

1. Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel een gebouw of woonwagen op te houden 
met de kennelijke bedoeling deze persoon, dan wel een zich in dit gebouw of deze woonwagen 
bevindende persoon, te bespieden.

2. Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een zich in een 
gebouw of woonwagen bevindende persoon te bespieden.

Artikel 2:40 Verbod ophouding speelvoorzieningen en kinderboerderijen
Het is verboden zich na zonsondergang en voor zonsopgang op te houden bij of in speeltuinen, 
speelweiden en andere speelvoorzieningen en kinderboerderijen.

Artikel 2:41 Neerzetten van fietsen e.d.

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een 
raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek indien:

a. dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek;
b. daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2:42 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een 
fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een 
markt, kermis, evenement, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits 
dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.
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Artikel 2:43 Bedelarij

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op een openbare plaats of in een voor het 
publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

Artikel 2:44 Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden de hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is;
b. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats indien de hond niet is 

aangelijnd;
c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, 

zandbak, speelterrein, trapveldje, schoolterrein, sportveld of op een andere door het college 
aangewezen plaats;

d. op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een gemeentelijke hondenpenning.
2. Het verbod in het eerste lid onder a, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
3. De verboden in het eerste lid onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een 

hond:

a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:45 Verontreiniging door honden

1. Degene die zich met een hond begeeft:
a. op een openbare plaats,

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, 
zandbak, speelterrein, trapveldje, schoolterrein of sportveld,

c. op een andere door het college aangewezen plaats,
is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen die zich vanwege hun handicap laten begeleiden 
door een geleidehond of sociale hulphond.

3. Het bepaalde in het eerste lid onder a is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 2:46 Gevaarlijke honden
1. In dit artikel wordt verstaan onder:

a. muilkorf: muilkorf ingericht naar een model dat beantwoordt aan de volgende beschrijving: 
een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die 
door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering 
zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen 
mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de 
bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn;

b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot 
halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

2. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op 
een openbare plaats of op het terrein van een ander:
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a. anders dan kort aangelijnd nadat de burgemeester aan de eigenaar of de houder heeft 

bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband 
met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;

b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat de burgemeester aan de 
eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en 

een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.
3. Onverminderd artikel 2:44, eerste lid onder c dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te 

zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel 
van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:47 Loslopend vee
De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of (ander) vee die zich bevinden in een weiland of 
op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te 
zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:48 Bijen

1. Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen 

verblijven;
b. binnen een afstand van 30 meter van een openbare plaats.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste 6 meter vanaf de 
korven of kasten een afscheiding is aangebracht van 2 meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk 
is om het laag uit- en invliegen van bijen te voorkomen.

3. Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover de bijenhouder 
rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.

4. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 2:49 Hinder door dieren

Degene die, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, de zorg heeft voor een dier, moet 

voorkomen dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving hinder veroorzaakt.

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:50 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene 
maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid Wetboek van Strafrecht.
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1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij 
verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester 
gewaarmerkt register en daarin vermeld hij in ieder geval onmiddellijk:

a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;

c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, 
merk en nummer van het goed;

d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

2. De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.

Artikel 2:52 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:
i. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres 

van de bij zijn onderneming behorende vestiging;
ii. van een verandering van de onder a, sub 10, bedoelde adressen;
iii. als hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;
iv. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de 

rechthebbende verloren is gegaan.
b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;
c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de 

onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat 
waarin het goed verkregen is.

Afdeling 13. Vuurwerk

Artikel 2:53 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: consumentenvuurwerk waarop het Besluit 
van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk 
(Vuurwerkbesluit) van toepassing is.

Artikel 2:51 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

Artikel 2:54 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de 
voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of 
overlast kan veroorzaken.

3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door artikel 429 aanhef en onder 1 Wetboek van Strafrecht.



gemeente ♦♦♦4
Veldhoven

Artikel 2:55 Carbid schieten

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of 
een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet buiten de bebouwde kom van 31 december 1 8.00 uur tot 1 
januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur.

3. Het college is, met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid, bevoegd nadere regels te stellen.
4. Het college is bevoegd van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing te verlenen.
5. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 

door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.
6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Afdeling 14. Drugsoverlast

Artikel 2:56 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden 
met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende 

waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of 
daarin te bemiddelen.

Artikel 2:57 Openlijk drugsgebruik

1. Het is verboden op of aan een openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen 
als bedoeld in de artikelen 2 en 3 Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen 

daarvoor te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te 
hebben.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek 
van Strafrecht of de Opiumwet.

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden,
cameratoezicht op openbare plaatsen en gebiedsontzeggingen

Artikel 2:58 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 1 54a Gemeentewet te besluiten tot het tijdelijk doen 
ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats indien 
deze personen het bepaalde in artikel 2:1, 2:6, 2:7, 2:9, 2:10, 2:34, 2:35, 2:37, 2:38, 2:54 of 5:21 van 
deze verordening groepsgewijs niet naleven.
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Artikel 2:59 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151b Gemeentewet bij verstoring van de openbare 
orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, 
met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, 
aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:60 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing
van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

Artikel 2:61 Gebiedsontzeggingen

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, 
het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen 
of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde 
verstorende handelingen verricht een bevel geven zich gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of 

meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.
2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie 

tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw strafbare feiten of 
openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten hoogste 8 weken 

niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.
3. Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de openbare 

orde verstorende handeling binnen 6 maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven op grond 
van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.

4. De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in verband met de 
persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan op 
aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.
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Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche
en aanverwante onderwerpen

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Afbakening

De artikel 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk
bepaalde.

Artikel 3:2 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de 
aandacht van het publiek brengt;

b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van 
een seksbedrijf;

c. bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 1 74 van de Gemeentewet, de 
burgemeester;

d. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de 
vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee;

e. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, 
de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en 

risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend;
f. klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een 

prostituee aangeboden seksuele diensten;
g. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een 

ander tegen betaling;
h. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen betaling;
i. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie;
j. raamprostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, 

waarbij het werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar is vanuit een voor publiek 
toegankelijke plaats;

k. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het 

verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden 
van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;

l. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf;
m. werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van seksinrichting waarin de seksuele 

handelingen met een ander tegen betaling worden verricht.
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Afdeling 2 Vergunning seksbedrijf

Artikel 3:3 Vergunning
1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan.

2. Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan met ten 
hoogste twaalf weken worden verlengd.

3. Een vergunning kan mede voor één seksinrichting worden verleend.
4. De vergunning wordt voor bepaalde en/of onbepaalde tijd verleend aan de exploitant en op diens 

naam gesteld. De vergunning is niet overdraagbaar.
5. De vergunning kan ten hoogste tweemaal worden verlengd.

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen
Niet opgenomen.

Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor seksbedrijven
1. Er kan voor ten hoogste één seksbedrijf vergunning worden verleend.
2. Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

Artikel 3:6 Aanvraag
1. Een aanvraag om vergunning wordt ingediend door gebruikmaking van een door het bevoegde 

bestuursorgaan vastgesteld formulier.
2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke activiteit vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder 

geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
c. of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de exploitant een vergunning voor een 

seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploitant verleende vergunning voor een seksbedrijf is 
ingetrokken;

d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

e. het adres van een onder het seksbedrijf vallende seksinrichting;
f. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;
g. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de 

exploitant;
h. indien van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant;
i. een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de 

Belastingdienst;
j. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimtes bestemd 

voor de uitoefening van het seksbedrijf;
k. indien van toepassing, de plaatselijke ligging van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt 

aangevraagd, door middel van een situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding;
l. indien van toepassing, de plattegrond van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt 

aangevraagd, door middel van een tekening met een schaalaanduiding.
3. Als er een beheerder is aangesteld, is het tweede lid, onder a, b, c, g en h, van overeenkomstige 

toepassing op de beheerder.
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4. Het bevoegd bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of bescheiden verlangen.

Artikel 3:7 Weigeringsgronden
1. Een vergunning wordt geweigerd als:

a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;
b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij;

c. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict
of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag is;

d. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;
e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag

vermelde in overeenstemming zal zijn;
f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen met aan de 

vergunning verbonden beperkingen of voorschriften;
g. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn 

die, als het prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het overige 
personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn van 
mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het bepaalde bij of krachtens de 
Vreemdelingenwet 2000;

h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar geleden voor de dag dat de vergunning 
wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;

i. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar geleden voor de dag dat de vergunning 
wordt aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk 

veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van C 500,- of meer of tot een andere 
hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens 
dan wel mede wegens overtreding van:

1 bepalingen, gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 

Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze 
Algemene Plaatselijke Verordening;

2° de artikelen 1 37c tot en met 1 37g, 1 40, 41 6, 41 7, 41 7bis, 420bis tot en met 
420quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van Strafrecht;

3° artikel 69 van de Algemene wet rijksbelastingen;
4° de artikelen 8 en 1 62, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto 

artikel 1 63 van de Wegenverkeerswet 1 994;
5° de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of
6° de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie;

j. een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al is bereikt;
k. de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd op zal leveren met een geldend 

bestemmingsplan, een bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage is gelegd, een 

beheersverordening.
2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder h, wordt gelijk gesteld:

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;
b. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het 

Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid, onder a, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan C 375,- bedraagt.
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3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, wordt bij de intrekking van een

vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.
4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, telt de periode

waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.
5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:

a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en 
onder a tot en met g, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het geval en onder de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking;

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot de 
aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het 
bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen;

c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het uitoefenen van een 
prostitutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in 
die seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend;

d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van 
prostituees of klanten nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting 
waarvoor de vergunning is aangevraagd;

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste en tweede lid;
f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:1 7 gestelde verplichtingen zal

naleven.

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning
1. De vergunning vermeldt in ieder geval:

a. de naam van de exploitant;
b. indien van toepassing, die van de beheerder;
c. voor welke activiteit de vergunning is verleend;

d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;
e. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;
f. indien van toepassing, het adres van de onder dat seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor 

de vergunning mede is verleend;
g. de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden;
h. indien van toepassing, de geldigheidsduur van de vergunning;
i. het nummer van de vergunning.

2. De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in 
de seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend, en tevens dat aan de buitenzijde van de 
seksinrichting zichtbaar is dat hij over een vergunning voor die seksinrichting beschikt.

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden
1. De vergunning wordt ingetrokken als:

a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag een 
andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend 
waren geweest;

b. de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven;
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c. is gehandeld in strijd met de artikelen 3:1 0, 3:1 3, aanhef en onder a, 3:1 4, tweede lid, 3:15 en 

3:17, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder ľ;
d. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen, dat het van 

kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid;
e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met i;

f. de vergunninghouder dat verzoekt;
g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met een geldend bestemmingsplan of een 

beheersverordening.
2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:

a. is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;
b. in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, gewijzigde omstandigheden of gewijzigde 

inzichten de bescherming van de belangen met het oog waarop het vergunningsvereiste is 
gesteld, zwaarder wegen dan het belang van de vergunninghouder bij behoud van de 
vergunning;

c. een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant of beheerder is geworden;
d. is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde 

bepalingen, onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c;
e. is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan beschreven maatregelen;
f. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht 

blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de woon- en leefomgeving of de gezondheid 
van prostituees of klanten;

g. de exploitant of de beheerder het toezicht op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde 
belemmert of bemoeilijkt;

h. er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een 
gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel;

i. gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden
De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn seksbedrijf niet langer in overeenstemming is 
met de op grond van artikel 3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, zo spoedig mogelijk 
aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze verleent een gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan de 
vereisten voldoet.

Artikel 3:11 Verlenging vergunning
1. Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de artikelen 3:3, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8 en 3:1 5, 

derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele gegevens en bescheiden 
waarover het bevoegde bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd dienen te 
worden.

2. Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn van de vergunning verlenging van de 
vergunning is aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de aanvraag om verlenging is 
besloten.
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AFDELING 3 UITOEFENEN SEKSBEDR/JF

PARAGRAAF 3.1 REGELS VOOR ALLE SEKSBEDRJVEN

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid; toegang
1. Een seksinrichting mag vanaf 8:00 uur geopend zijn voor bezoekers en heeft van vrijdag op zaterdag 

en van zaterdag op zondag een sluitingstijd van uiterlijk 02:00 uur en op de andere dagen een 
sluitingstijd van uiterlijk 01:00 uur, tenzij bij vergunning anders is bepaald.

2. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die 
inrichting gesloten dient te zijn voor bezoekers.

3. Het is een prostituee verboden zich te bevinden in een seksrichting tussen 30 minuten voor 
openingstijd en 30 minuten na sluitingstijd, tenzij bij vergunning anders is bepaald.

4. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die nog niet de leeftijd van 1 8 jaar hebben 
bereikt toe te laten of te laten verblijven in een seksinrichting.

Artikel 3:13 Adverteren

Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf:

a. geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder e, van 
het nummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam;

b. vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan bedoeld onder a, en
c. als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te bieden of te garanderen dat prostituees die 

voor of bij het betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen.

PARAGRAAF 3.2 REGELS VOOR ALLE PROSTITUTIEBEDRJVEN EN PROSTITUEES

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees;
verbod werken voor onvergund prostitutiebedrijf

1. Prostitutie vindt uitsluitend plaats door een prostituee die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
2. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:

a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;
b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 

2000.
3. Het is een prostituee verboden:

a. te handelen in strijd met het eerste lid;
b. werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een 

prostitutiebedrijf is verleend.

Artikel 3:15 Bedrijfsplan
1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven welke 

maatregelen de exploitant treft:
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a. op het gebied van hygiëne;

b. ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de 
prostituees;

c. ter bescherming van de gezondheid van de klanten;
d. ter voorkoming van strafbare feiten.

2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen 
dat:

a. de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche 
gelden en dat dit controleerbaar is;

b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en 
inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor 
prostituees;

c. in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik 
beschikbaar zijn;

d. in de werkruimten voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is;
e. de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare 

aandoeningen en door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van 
een dergelijk onderzoek;

f. de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken;
g. de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij wil bezoeken;
h. de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat voor haar andere 

werkzaamheden gevolgen heeft;
i. de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat voor haar 

werkzaamheden gevolgen heeft;
j. aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied 

van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd 
voor scholing hierin;

k. de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee 
voordat deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij voldoet aan de eisen 
die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opgenomen;

l. de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame prostituee kan aantonen onder welke 
verhuur- of arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;

m. de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door derden 
gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader informatie van hulpverleningsinstanties 
ter beschikking stelt;

n. de exploitant aan de voor of bij hem werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt 
over de mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met haar werk in de 

prostitutie;
o. de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt 

wordt.
3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning.

4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde 
bestuursorgaan. De wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan als onderdeel 
van het bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en 
tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld.
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5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op schrift 

gesteld en in een voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die werkzaam is voor of bij 
de exploitant.

6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend gemaakt 
dat een prostituee klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te gebruiken.

Artikel 3:16 Minimale verhuurperiode werkruimte
Niet opgenomen.

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant
en beheerder prostitutiebedrijf

1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk 
wordt uitgeoefend.

2. De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor dat:
a. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden 

kunnen bepalen;
b. er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn 

opgenomen van in ieder geval;
ľ de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees;
2° de verhuuradministratie;
3° met betrekking tot alle voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de

documentatie die ten grondslag ligt aan de vorming van het oordeel over de mate van 

zelfredzaamheid, bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, onder k;
4 de werkroosters van de beheerders.

c. de bedrijfsadministratie met inachtneming van de wettelijke termijnen wordt bewaard en te 
allen tijde beschikbaar is voor toezichthouders;

d. medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst en van andere door de burgemeester of 
het college aangewezen instellingen worden toegelaten tot seksinrichtingen als ze 
voornemens zijn voorlichtings- en preventieactiviteiten uit te voeren of voorlichtingsmateriaal 
te verspreiden;

e. onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van mensenhandel of andere vormen van 
dwang en uitbuiting;

f. onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt gemeld als gedurende ten minste één 
maand geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze melding vermeldt de reden 
en de verwachte duur;

g. gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf.

PARAGRAAF 3.3 RAAM- ENSTRAA TPROSTÌTUTÌE 

Artikel 3:18 Raamprostitutie
1. Het is een prostituee verboden:

a. zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw aan klanten die zich op of aan 
de weg bevinden beschikbaar te stellen; en
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b. passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan passanten op te dringen dan wel zich ongekleed 

of vrijwel ongekleed achter het raam van een seksinrichting of in de toegang tot een 
seksinrichting op te houden.

Artikel 3:19 Straatprostitutie
Het is verboden zich op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet 

zijnde een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend, op te houden met het kennelijke doel zich 
beschikbaar te stellen voor prostitutie of op of aan de weg ontuchtige handelingen te verrichten als dit 
kennelijk geschiedt in het kader van prostitutie.

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie
Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel 3:19, kan door een politieambtenaar of 

toezichthouder het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

AFDELING 4 O VERGE BEPALINGEN

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten
1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een prostituee van wie hij weet of 

redelijkerwijs moet vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning 
voor een prostitutiebedrijf is verleend.

2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere voor publiek toegankelijke plaats gebruik 
te maken van de diensten van een prostituee.

3. Het in het tweede lid genoemde verbod geldt niet in een seksinrichting waarvoor een vergunning is 
verleend.

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische
goederen, afbeeldingen en dergelijke

1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, 
aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische 
aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de 
rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen 
daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van 
goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die 
dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de 
Grondwet.
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HOOFDSTUK 4. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN

HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR 

HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE

Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting

Artikel 4:1 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: het Activiteitenbesluit milieubeheer;
b. inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;
c. houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een 

inrichting drijft;

d. collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;
e. incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;
f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet 

geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting;

g. geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden 
aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de 
betreffende inrichting;

h. onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.1 7 tot en met 2.22 van het Besluit en artikel 4:4 van 

deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve 

festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.
2. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt 

in een of meer delen van de gemeente.

3. Het college maakt de aanwijzing voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.
4. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit 

terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden 

waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.1 7 tot en met 2.22 van het Besluit en artikel 
4:4 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting tenminste twee 
weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 1 2 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de 
verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid van 
het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting tenminste twee weken voor de 
aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

3. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid 
ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.



gemeente ♦♦♦4
Veldhoven

4. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder 

van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.
5. De kennisgeving behoort tot het maximum aantal festiviteiten genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel, 

tenzij deze kennisgeving minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de bedoelde festiviteit ingetrokken 
is.

Artikel 4:4 Onversterkte muziek

1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel 2.1 8, eerste lid onder f en 
vijfde lid van het Besluit, binnen inrichtingen is de onder e opgenomen tabel van toepassing, met dien 
verstande dat:

a. de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet 
gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor 
het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

b. de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de 
grens van het terrein;

c. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, 
gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten;

d. bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel wordt geen 
bedrijfsduurcorrectie toegepast.

e. Tabel

7.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 7.00 uur
LAr,LT op de gevel van 
gevoelige gebouwen

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LAr,LT in in- en 
aanpandige gevoelige 
gebouwen

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van 
gevoelige gebouwen

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

LAmax in in- en 
aanpandige gevoelige 
gebouwen

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

2. Voor de duur van 1 0 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door 
muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting 
gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid. 

Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele 
samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van toepassing.

3. Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening van toepassing zijn.

Artikel 4:5 Overige geluidhinder

1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit, toestellen of 

geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor 
een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:1 2 van deze verordening;
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b. het gebruik van openbare sport- en speelvoorzieningen en terreinen voor zover het 

betreft de uitoefening van sport- en speelactiviteiten.
3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
4. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet 

geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale 

milieuverordening Noord-Brabant.
5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 4:5A Mosquito's

1. In dit artikel wordt onder een mosquito verstaan: een apparaat dat een slechts voor jongeren hoorbare, 

hinderlijke hoge pieptoon produceert, met als doel groepen jongeren weg te houden van plaatsen waar 
zij overlast veroorzaken.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:5 kan de burgemeester in het belang van de openbare orde 
besluiten op een openbare plaats een mosquito aan te brengen bij gebleken ernstige overlast door 
jongeren op die plaats.

3. De aanwezigheid van een mosquito wordt duidelijk kenbaar gemaakt op de plaats waar deze is 
aangebracht.

4. Een mosquito is alleen in werking op die tijdstippen dat overlast redelijkerwijs valt te verwachten.

Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:6 Straatvegen

Het is verboden op een door het college, ten behoeve van de werkzaamheden van een reinigingsdienst 
aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een 
daarbij aangeduide tijdsperiode.

Artikel 4:7 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten 
daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:8 Toestand van sloten, andere wateren, niet openbare riolen en putten 
buiten gebouwen

Sloten, andere wateren, niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een 
toestand die gevaar voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder oplevert.
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Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:9 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;
b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen.
c. vellen: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood 

of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 4:10 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

a. een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat vermeld op de door het bevoegd gezag 
vastgestelde lijst van beschermde bomen.

b. houtopstanden, gelegen buiten de bebouwde kom, die een zelfstandige eenheid vormen en 
geen grotere oppervlakte beslaan dan 1 0 are te vellen of te doen vellen.

2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.
4. Een vergunning wordt verleend onder de voorwaarde van feitelijk niet-gebruik tot het moment van 

onherroepelijk worden van de vergunning.
5. Het eerste lid is niet van toepassing als de burgemeester toestemming geeft voor het vellen van een 

houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of direct gevaar voor 
personen of goederen.

Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:11 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

1. Het is verboden op een door het college aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van de Wet 
milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de 
gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare 
gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of 

onderdelen daarvan;
b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:13 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of 

aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een 

commercieel doel;
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d. mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, 

loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.
2. Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald voorwerp of bepaalde stof op 

te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.
3. Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere regels stellen.

4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 4:12 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
1. Het is verboden op of aan een roerende of onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren 

door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor:
a. het verkeer in gevaar wordt gebracht;
b. ernstige hinder ontstaat voor de omgeving;
c. de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving in ernstige mate in 

strijd is met redelijke eisen van welstand.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit 

milieubeheer.

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:13 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen 
omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden 
gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:14 Nachtverblijf buiten kampeerterreinen

1. Het is verboden ten behoeve van nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden 
buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de 
rechthebbende op een terrein.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap;
b. de bescherming van een stadsgezicht.

5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 4:15 Aanwijzing kampeerplaatsen

1. Het verbod van artikel 4:1 4 eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
2. Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4:14, 

vierde lid.
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HOOFDSTUK 5. ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE

HUISHOUDING VAN DE GEMEENTE

Afdeling 1. Parkeerexcessen

Artikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze Afdeling wordt verstaan onder:

a. voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1 onder al van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens 
en rolstoelen;

b. parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1 onder ac van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens (RVV 1990).
c. Onder verhuren wordt mede verstaan:

i. gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;
ii. gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

1. Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, 
te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

a. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd op een openbare plaats te 

parkeren;
b. een openbare plaats als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

2. Tot de voertuigen als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend:
a. voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet 

meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze 
werkzaamheden;

b. voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het eerste lid bedoelde persoon.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 5:2a Te koop aanbieden van voertuigen

Het is verboden op een openbare plaats een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan 
te bieden of te verhandelen.

Artikel 5:3 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet 
kan of mag worden gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op een openbare plaats te 
parkeren.
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Artikel 5:4 Voertuigwrakken e.d.
1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en/of in een 

kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet 

milieubeheer.

Artikel 5:5 Kampeermiddelen e.a.

1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden 
wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen op een openbare plaats te plaatsen of te 
hebben.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door het Wegenverordening Noord-Brabant of de Landschapsverordening Noord-Brabant.

Artikel 5:6 Parkeren van reclamevoertuigen

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op een openbare
plaats te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Artikel 5:7 Parkeren van grote voertuigen

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter 
of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar 
dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter 
te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig 
is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, 
dagelijks van 08.00 tot 1 8.00 uur.

4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:
a. kampeervoertuigen, voor zover deze niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op een 

plaats worden geplaatst of gehouden;
b. lijndienstbussen, hulpverleningsvoertuigen, bergings- en takelvoertuigen;
c. voertuigen die gebezigd worden bij de uitvoering van openbare werken en 

bouwwerkzaamheden, voor zover deze in de onmiddellijke nabijheid van het werk worden 
geparkeerd;

d. voertuigen waarvan de chauffeur een schriftelijke medische verklaring kan overleggen, waaruit 
blijkt dat betrokkene niet van de door het college aangewezen parkeerlocaties gebruik kan 
maken.

5. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.
6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.
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Artikel 5:8 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of 
een hoogte van meer dan 2,4 meter, op een openbare plaats te parkeren bij een voor bewoning of 
ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of 
overlast wordt aangedaan.

2. Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van 
werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:9 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of 
plantsoen of in een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. de weg;
b. voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;
c. voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn 

bestemd.
3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 5:10 Overlast van fiets of bromfiets

Het is verboden op door het college, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter

voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid,
aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen
te laten staan.

Afdeling 2. Collecteren

Artikel 5:11 Inzameling van geld of goederen

1. Het is verboden een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst 
aan te bieden, tenzij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. minimaal 2 weken voorafgaande aan de inzameling is een schriftelijke melding aan het college 
gedaan via het door het college vastgesteld meldingsformulier;

b. het aantal te houden collectes in één week bedraagt niet meer dan 2, waarbij de collectes die 
voorkomen op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving voorrang hebben 
en voor de overige collectes de datum van binnenkomst van de melding bepalend is;

c. de collectanten zijn 14 jaar of ouder en hebben een geldig legitimatiebewijs en bewijs van de 

collecterende instantie bij zich;
d. de collectebussen zijn verzegeld of met een sleutelslot of plombe afgesloten en op de 

collectebussen staat duidelijk de naam en/of het doel van de collecterende instelling vermeld;
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e. binnen 8 dagen na de collecte wordt de opbrengst via de collectestaat aan het college 

doorgegeven.
2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, 

waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten 
aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt 

dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor collectes die voorkomen op het collecterooster van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving of voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.

Afdeling 3. Venten

Artikel 5:12 Begripsbepaling

1. In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop 
aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in 
de open lucht gelegen plaats of aan huis;

2. Onder venten wordt niet verstaan:
a. het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van 

zijn winkel als bedoeld in artikel 1 Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van 

diensten op markten;

c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van 
diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:15.

Artikel 5:13 Ventverbod

1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

2. Het is verboden te venten:
a. op zon- en feestdagen als bedoeld in artikel 2, lid 1 Winkeltijdenwet;
b. op maandag tot en met zaterdag van 20.00 uur tot 08.00 uur;
c. tijdens marktdagen op het marktterrein;
d. tijdens kermisdagen op het kermisterrein;
e. tijdens evenementen op het evenemententerrein;
f. bij zorg- en onderwijsinstellingen, speeltuinen en de kinderboerderij.

3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door artikel 5 Wegenverkeerswet.

Artikel 5:14 Vrijheid van meningsuiting

1. Het verbod van artikel 5:1 3, eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken 
waarop gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de 
Grondwet.
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2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken 

waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7 eerste lid van de 
Grondwet verboden:

a. op door het college aangewezen openbare plaatsen; of
b. op door het college aangewezen dagen en uren.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het tweede lid.

Afdeling 4. Standplaatsen

Artikel 5:15 Begripsbepalingen

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
Standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop 
aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van 
fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

2. Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. een vaste plaats op een markt als bedoeld in artikel 1 60, eerste lid aanhef en onder h van de 

Gemeentewet;
b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:12.

Artikel 5:16 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor een standplaats die voor maximaal 1 dag wordt ingenomen 

op het plein Meiveld mits:
a. de standplaatshouder uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het innemen of hebben van de 

standplaats daarvan schriftelijk melding heeft gedaan aan het college via het door het college 
vastgestelde meldingsformulier;

b. voorafgaand aan het innemen van de standplaats met de gemeente afstemming heeft 
plaatsgevonden over de exacte locatie van de standplaats;

c. de standplaatshouder de 4 weken voorafgaand aan het innemen van de standplaats geen 
standplaats heeft ingenomen op het plein Meiveld;

d. de standplaats niet wordt ingenomen op marktdagen en/of tijdens evenementen;
e. niet meer dan 3 standplaatsen per dag worden ingenomen;
f. geen levende dieren worden aangeboden, verkocht of afgeleverd.

3. Het college weigert de vergunning indien de aanvraag om een vergunning betrekking heeft op het 
innemen van een standplaats op het marktterrein tijdens marktdagen of op het terrein waar een 
evenement plaatsvindt.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van deze verordening kan de vergunning worden geweigerd:
a. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan 

redelijke eisen van welstand;
b. wegens strijd met een geldend bestemmingsplan;
c. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de 

gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een
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standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de 

consument ter plaatse in gevaar komt.
5. De weigeringsgrond in het vierde lid onder a geldt niet voor vergunningplichtige bouwwerken.
6. Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het 

college standplaats wordt of is ingenomen.

7. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening Noord- 
Brabant.

8. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Afdeling 5. Openbaar water

Artikel 5:17 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een 

vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn 
omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid 
van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering 
vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent 
karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken tevoren een 
melding aan het college.

3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een beschrijving 
van de aard en omvang van het voorwerp.

4. Van de melding wordt kennis gegeven via het Gemeenteblad.
5. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van 

Strafrecht , de Scheepvaartverkeerswet , het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale 
vaarwegenverordening, de Verordening Ondergrondse Infrastructuur of het bepaalde bij of krachtens 
de Telecommunicatiewet.

Artikel 5:18 Beschadigen van waterstaatswerken

1. Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van bij de 
gemeente in beheer zijnde openbare wateren, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, 
zetten, duikers, pompen, gordingen, waterleidingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek 
van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.
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Afdeling 6. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:19 Crossterreinen

1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets een 
wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen 
houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het 
kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het 

college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter 

bescherming van andere milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde 

wedstrijden en ritten of van het publiek.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 

door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproduktie sportmotoren.

Artikel 5:20 Beperking verkeer in natuurgebieden

1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor 
recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als 
bedoeld in artikel 1 onder z van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1 990, een bromfiets 
als bedoeld in artikel 1 onder i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1 990 of met een 
fiets of een paard.

2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het 
college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

a. in het belang van het voorkomen van overlast;
b. in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van het publiek.

3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor 
fietsers of berijders van paarden:

a. ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens 
artikel 29, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de 
minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten;

b. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in 

het eerste lid bedoeld;
c. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden 

uitgevoerd;
d. van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de 

terreinen als in het eerste lid bedoeld;
e. ten behoeve van bestemmingsverkeer.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:
a. op wegen als bedoeld in artikel 1:1 onder b van deze verordening;
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b. binnen de bij of krachtens de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant aangewezen 

stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn 
aangewezen als 'toestel'.

5. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Afdeling 7. Verbod vuur te stoken

Artikel 5:21 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of 
anderszins vuur te stoken

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2. Het verbod geldt niet voor zover het betreft:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke,
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand,
c. vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de 

omgeving oplevert,
voor zover dit niet plaatsvindt in bossen en natuurgebieden of binnen een afstand van 30 
meter daarvan in de periode van 1 april tot 1 november.

3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de 

flora en fauna.
5. Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429 aanhef 

en onder 1 of 3 Wetboek van Strafrecht of de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant. ‘

6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Afdeling 8. Verstrooiing van as

Artikel 5:22 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de 
Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent 
daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:23 Verboden plaatsen

1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:
a. verharde delen van een openbare plaats;
b. algemene begraafplaats De Hoge Boght m.u.v. het uitstrooiveld;

c. speel- en sportterreinen;
d. hondenuitlaat- en hondenuitrenterreinen en hondenuitlaatroutes;
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e. een kinderboerderij.

2. Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere 
plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van 
bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens op de 

algemene begraafplaats De Hoge Boght.

Artikel 5:24 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.



gemeente Veldhoven
HOOFDSTUK 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6:1 Strafbepaling
1. Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij 

gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de 
rechterlijke uitspraak.

2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1 a van de Wet op de economische delicten van toepassing op 
overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:7 en 4:1 0.

Artikel 6:2 Toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
a. de buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 1 42 Wetboek van 

Strafvordering, die in dienst zijn van of werkzaam zijn in opdracht van de gemeente 
Veldhoven;

b. ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 1 41, onder b, van het Wetboek van Strafvordering;
c. de in artikel 141 en 1 42 van het Wetboek van Strafvordering genoemde ambtenaren, specifiek 

voor het toezicht in het kader van hoofdstuk 3 van deze verordening (Seksinrichtingen, 
straatprostitutie, sekswinkels e.d.).

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.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of 
krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of 
veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden 
in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

1. De Algemene Plaatselijke Verordening, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 1 5 juli 201 0 en laatstelijk 
gewijzigd bij raadsbesluit van 1 5 september 201 5 wordt ingetrokken.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 201 7.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4 eerste lid die golden op het moment 
van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten 
kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.
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Artikel 6:6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 
1 3 december 201 6.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers

griffier voorzitter



Nadere toelichting 
Aanpassingen Apv

(geldend vanaf 1 januari 2017) 

Geel gearceerd = wijziging

Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

Artikel 1:3 Indiening aanvraag
Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt 
ingediend meer dan 26 weken dan wel minder dan acht weken 
(tenzij in deze verordening een andere termijn is bepaald) vóór 
het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing 
nodig heeft, kan het bevoegd bestuursorgaan besluiten de 
aanvraag niet te behandelen.

Vervallen. Artikel 1:3 is vervallen.

De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd voor 
de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd.
In artikel 4:5 van de Awb is daarop één uitzondering gemaakt: een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze 
kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel 
moet de aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen. In 
dat systeem past niet dat de gemeente een nieuwe reden 
introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden 
gelaten. Om deze reden is artikel 1:3 vervallen. In plaats van buiten 
behandeling laten zal een aanvraag die onredelijk laat wordt 
ingediend waardoor een goede beoordeling niet mogelijk is moeten 
worden geweigerd (artikel 1:8 lid f). Het bevoegd gezag moet dan 
motiveren waarom een goede toets van bijvoorbeeld de veiligheid of 
de openbare orde niet mogelijk is omdat de periode tussen het 
tijdstip van de indiening van de aanvraag en de activiteit waarop die 
aanvraag ziet daarvoor te kort is.

Ledenbrief VNG 13 juli 2016 en 28 juli 2016.
Artikel 1:8 Weigerings- en niet-acceptatiegronden
De vergunning, ontheffing of melding kan door het daartoe 
bevoegd gezag worden geweigerd c.q. niet worden geaccepteerd:

a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van de openbare veiligheid;
c. in het belang van de volksgezondheid;
d. in het belang van de bescherming van het milieu;
e. indien de aanvrager of melder onvoldoende waarborgen 

kan bieden voor een goed verloop van het gebruiken van 
de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding. Dit 
gelet op het belang of de belangen in verband waarmee de 
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding is vereist.

Artikel 1:8 Weigerings- en niet-acceptatiegronden
De vergunning, ontheffing of melding kan door het daartoe 
bevoegd gezag worden geweigerd c.q. niet worden geaccepteerd:

a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van de openbare veiligheid;
c. in het belang van de volksgezondheid;
d. in het belang van de bescherming van het milieu;
e. als de aanvrager of melder onvoldoende waarborgen kan 

bieden voor een goed verloop van het gebruiken van de 
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding. Dit gelet 
op het belang of de belangen in verband waarmee de 
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding is 
vereist;

f. als een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of 
melding meer dan 26 weken dan wel minder dan acht 
weken (tenzij in deze verordening een andere termijn is 
bepaald) vóór het tijdstip waarop de aanvrager de 
vergunning of ontheffing nodig heeft, wordt ingediend.

Lid f is toegevoegd aan artikel 1:8.

De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd voor 
de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd.
In artikel 4:5 van de Awb is daarop één uitzondering gemaakt: een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze 
kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel 
moet de aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen. In 
dat systeem past niet dat de gemeente een nieuwe reden 
introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden 
gelaten. Om deze reden is artikel 1:3 vervallen. In plaats van buiten 
behandeling laten zal een aanvraag die onredelijk laat wordt 
ingediend waardoor een goede beoordeling niet mogelijk is moeten 
worden geweigerd (artikel 1:8 lid f). Het bevoegd gezag moet dan 
motiveren waarom een goede toets van bijvoorbeeld de veiligheid of 
de openbare orde niet mogelijk is omdat de periode tussen het 
tijdstip van de indiening van de aanvraag en de activiteit waarop die 
aanvraag ziet daarvoor te kort is.

Ledenbrief VNG 13 juli 2016 en 28 juli 2016.
Artikel 2:8 Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag 
een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in 
een bestaande uitweg naar de weg.
2. De vergunning wordt geweigerd in het belang van:

Artikel 2:8 Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of 
verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg 
indien:
a. degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of

Nieuw artikel.

In het kader van deregulering en administratieve lastenverlichting 
wordt het vergunningstelsel vervangen door een meldingstelsel 
(afkomstig uit de model-APV van de VNG).



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het doelmatig en veilig gebruik van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de 

omgeving;
d. de bescherming van de groenvoorzieningen in de 

gemeente.
3. De vergunning wordt eveneens geweigerd indien het 
gebruik van de gewenste uitweg leidt tot een situatie die strijdig is 
met het bestemmingsplan.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het 
daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer 
Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de provinciale 
wegenverordening.

verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg 
daarvan niet minimaal 4 weken van tevoren melding heeft gedaan 
aan het college, onder indiening van een situatieschets van de 
gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie; of 
b. het college het maken of veranderen van de uitweg heeft 
verboden.
2. Van de melding wordt kennis gegeven via het Gemeenteblad.
3. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg 
indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare 
parkeerplaats;
c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt 
aangetast; of
d. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een 
andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede 
uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het 
openbaar groen.
4. De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen 
vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de 
gewenste uitweg wordt verboden.
5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de provinciale 
wegenverordening.

Artikel 2:12 Begripsbepaling
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor 

publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met 
uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h 

Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en 

Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als 

bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:5 van deze 

verordening;
g. sportwedstrijden binnen de reguliere competitie of 

binnen de eigen vereniging die plaatsvinden op 
sportterreinen, in sporthallen of sportzalen.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. markten, anders dan bedoeld in het eerste lid onder b;
d. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in 

artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;
e. een feest, barbecue, muziekvoorstelling op of aan een 

openbare plaats;
f. een wedstrijd op of aan een openbare plaats, voor 

zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien 
door artikel 10 jo. artikel 148 Wegenverkeerswet 1994.

3. In deze afdeling wordt verstaan onder:

Artikel 2:12 Begripsbepaling
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor 

publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met 
uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h 

Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en 

Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als 

bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:5 van deze 

verordening;
g. sportwedstrijden binnen de reguliere competitie of 

binnen de eigen vereniging die plaatsvinden op 
sportterreinen, in sporthallen of sportzalen.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. markten, anders dan bedoeld in het eerste lid onder b;
d. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in 

artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;
e. een feest, barbecue, muziekvoorstelling op of aan een 

openbare plaats;
f. een wedstrijd op of aan een openbare plaats, voor 

zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien 
door artikel 10 jo. artikel 148 Wegenverkeerswet 1994.

3. In deze afdeling wordt verstaan onder:

Redactionele wijziging.

De categorisering voor evenementen is wat betreft de benaming 
aangepast naar de categorisering van de Veiligheidsregio. Dit om 
eenduidigheid in de regio te verkrijgen en verwarring te voorkomen.



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

a. risico-evenement: (grootschalig) evenement met een 
verhoogd risico, gebaseerd op de door het bevoegd 
bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor 
evenementen (klasse C);

b. evenement met verhoogde aandacht: (grootschalig) 
evenement met een gemiddeld risico, waarvoor 
verhoogde aandacht moet zijn, gebaseerd op de door 
het bevoegd bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix 
voor evenementen (klasse B);

c. regulier evenement: (kleinschalig) evenement waarbij 
de risico's van dien aard zijn dat standaardmaatregelen 
en -voorschriften voldoen, gebaseerd op de door het 
bevoegd bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor 
evenementen (klasse A);

d. buurt-Zwijkevenement: een evenement dat door en in 
de buurt c.q. wijk georganiseerd wordt;

e. schoolevenement: een evenement dat door een 
onderwijsinstelling wordt georganiseerd en dat gericht 
is op onderwijs gerelateerde activiteiten;

f. liefdadigheidsevenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op en in het teken staat van 
liefdadigheid;

g. informatief evenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op een of meerdere onderwerpen 
met als doel om er meer over te weten te komen of er 
iets van te leren.

a. risico-evenement: evenement met een verhoogd risico, 
gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie 
C);

b. evenement met verhoogde aandacht: evenement met 
een gemiddeld risico, waarvoor verhoogde aandacht 
moet zijn, gebaseerd op de door het bevoegd 
bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor 
evenementen (categorie B);

c. regulier evenement: evenement met een laag risico, 
gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie 
A);

d. vrijgesteld evenement: evenement waarbij de risico's 
van dien aard zijn dat het evenement vrijgesteld is van 
de melding- dan wel vergunningplicht, waarbij 
standaardmaatregelen en -voorschriften voldoen, 
gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie 
0);

e. buurt-Zwijkevenement: een evenement dat door en in 
de buurt c.q. wijk georganiseerd wordt;

f. schoolevenement: een evenement dat door een 
onderwijsinstelling wordt georganiseerd en dat gericht 
is op onderwijs gerelateerde activiteiten;

g. liefdadigheidsevenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op en in het teken staat van 
liefdadigheid;

h. informatief evenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op een of meerdere onderwerpen 
met als doel om er meer over te weten te komen of er 
iets van te leren.

Artikel 2:13 Evenement
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een 

risico-evenement te organiseren.
2. Het is verboden zonder geaccepteerde melding van de 

burgemeester een evenement met verhoogde aandacht te 
organiseren.

3. Geen vergunning of geaccepteerde melding is vereist voor een 
regulier evenement, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

a. Eendaagse buurt- en wijkevenementen met maximaal 
250 gelijktijdig aanwezige personen;

b. Tochten waarbij geen hinder ontstaat voor het verkeer 
en de hulpdiensten;

c. De volgende eendaagse evenementen met maximaal
250 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij geen 
hinder ontstaat voor het verkeer en de hulpdiensten:

i. Opening;
ii. Tentoonstelling;
iii. Schoolevenement;
iv. Modeshow;
v. Liefdadigheidsevenement;
vi. Informatief evenement.

4. Het is verboden een regulier evenement te organiseren, indien

Artikel 2:13 Evenement
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een 

risico-evenement of een evenement met verhoogde aandacht 
te organiseren.

2. Het is verboden zonder geaccepteerde melding van de 
burgemeester een regulier evenement te organiseren.

3. Geen vergunning of geaccepteerde melding is vereist voor een 
vrijgesteld evenement, waaronder in ieder geval wordt 
verstaan:

a. Eendaagse buurt- en wijkevenementen met maximaal 
250 gelijktijdig aanwezige personen;

b. Tochten waarbij geen hinder ontstaat voor het verkeer 
en de hulpdiensten;

c. De volgende eendaagse evenementen met maximaal
250 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij geen 
hinder ontstaat voor het verkeer en de hulpdiensten:

i. Opening;
ii. Tentoonstelling;
iii. Schoolevenement;
iv. Modeshow;
v. Liefdadigheidsevenement;
vi. Informatief evenement.

Redactionele wijziging.

Dit betreft een puur redactionele wijziging naar aanleiding van de 
aanpassing van de categorisering voor evenementen (gelijk 
getrokken met de categorisering van de Veiligheidsregio). Dit 
betekent niet dat er meer vergunningen verleend moeten gaan 
worden in de huidige situatie. Het aantal vergunningen en meldingen 
blijft gelijk aan de huidige situatie, aangezien Veldhoven op dit 
moment geen risico-evenementen op basis van de nieuwe categorie
C heeft.



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

de verwachting bestaat dat de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu door het 
organiseren van het evenement in gevaar komt.

5. Het indienen van een melding en het aanvragen van een 
vergunning dient plaats te vinden via het door de 
burgemeester vastgestelde formulier voor het organiseren van 
een evenement.

6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet 
van toepassing.

4. Het is verboden een vrijgesteld evenement te organiseren, 
indien de verwachting bestaat dat de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu door het 
organiseren van het evenement in gevaar komt.

5. Het indienen van een melding en het aanvragen van een 
vergunning dient plaats te vinden via het door de 
burgemeester vastgestelde formulier voor het organiseren van 
een evenement.

6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet 
van toepassing.

Artikel 2:13b Indiening
1. Indien een melding voor het organiseren van een evenement 

wordt ingediend meer dan 26 weken dan wel minder dan 4 
weken vóór het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt, 
kan de burgemeester besluiten de melding niet te behandelen.

2. In afwijking van het eerste lid en artikel 1:3 kan de 
burgemeester besluiten de aanvraag c.q. melding voor een 
evenement met een roulatiesysteem niet te behandelen, 
indien de aanvraag c.q. melding eerder dan 1 januari en later 
dan 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarin het evenement plaatsvindt, wordt ingediend.

3. Indien een evenement niet is ingedeeld als zijnde melding- of 
vergunningplichtig op basis van de door het bevoegd gezag 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen, kan de 
burgemeester besluiten de melding c.q. aanvraag voor het 
evenement niet te behandelen. Dit indien het formulier voor 
het organiseren van een evenement minder dan 8 weken 
voorafgaand aan het evenement wordt ingediend.

Artikel 2:13b Indiening
1. Indien een melding voor het organiseren van een evenement 

wordt ingediend meer dan 26 weken dan wel minder dan 4 
weken vóór het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt, 
kan de burgemeester besluiten de melding niet te accepteren.

2. In afwijking van het eerste lid en artikel 1:3 kan de 
burgemeester besluiten de aanvraag c.q. melding voor een 
evenement met een roulatiesysteem te weigeren c.q. niet te 
accepteren, indien de aanvraag c.q. melding eerder dan 1 
januari en later dan 30 september van het jaar voorafgaand 
aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, wordt 
ingediend.

3. Indien een evenement niet is ingedeeld als zijnde melding- of 
vergunningplichtig op basis van de door het bevoegd gezag 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen, kan de 
burgemeester besluiten de melding c.q. aanvraag voor het 
evenement niet te accepteren c.q. te weigeren. Dit indien het 
formulier voor het organiseren van een evenement minder dan
8 weken voorafgaand aan het evenement wordt ingediend.

Weigerings- en niet-acceptatiegronden toegevoegd.

De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd voor 
de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd.
In artikel 4:5 van de Awb is daarop één uitzondering gemaakt: een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze 
kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel 
moet de aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen. In 
dat systeem past niet dat de gemeente een nieuwe reden 
introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden 
gelaten. In plaats van buiten behandeling laten zal een aanvraag die 
onredelijk laat wordt ingediend waardoor een goede beoordeling niet 
mogelijk is moeten worden geweigerd. Het bevoegd gezag moet dan 
motiveren waarom een goede toets van bijvoorbeeld de veiligheid of 
de openbare orde niet mogelijk is omdat de periode tussen het 
tijdstip van de indiening van de aanvraag en de activiteit waarop die 
aanvraag ziet daarvoor te kort is.

Ledenbrief VNG 13 juli 2016 en 28 juli 2016.
Artikel 2:20 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Indien een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:14 onder 
a, geen inrichting is in de zin van artikel 174 Gemeentewet, treedt 
het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van 
artikel 2:15 tot en met 2:19 van deze verordening.

Artikel 2:20 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Indien een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 1:1 onder j, 
geen inrichting is in de zin van artikel 174 Gemeentewet, treedt 
het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van 
artikel 2:14 tot en met 2:19 van deze verordening.

Redactionele wijziging.

Artikel 2:35 Verboden drankgebruik
1. Het is degene met een leeftijd van 18 jaar of ouder verboden 
op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het 
college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken 
of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende 
drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting;
b. de plaats, niet zijnde een openbare inrichting, als bedoeld 
onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35
Drank- en Horecawet.

Artikel 2:35 Verboden drankgebruik
1. Het is degene met een leeftijd van 18 jaar of ouder verboden 
op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het 
college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken 
of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende 
drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting, gedurende 
de toegestane openingstijden van de openbare inrichting;
b. de plaats, niet zijnde een openbare inrichting, als bedoeld 
onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35
Drank- en Horecawet.

Toevoeging van zinsgedeelte in lid 2, onder a.

Dit is toegevoegd om alleen gedurende de toegestane openingstijden 
van de openbare inrichting op een terras alcoholhoudende drank te 
mogen gebruiken of aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende 
dranken bij zich te hebben.

Geen Artikel 2:40 Verbod ophouding speelvoorzieningen en 
kinderboerderijen
Het is verboden zich na zonsondergang en voor zonsopgang op te 
houden bij of in speeltuinen, speelweiden en andere 
speelvoorzieningen en kinderboerderijen.

Nieuw artikel.

Speelvoorzieningen (o.a. speeltuinen, speelweiden en 
(breedte)sportterreinen) en kinderboerderijen zijn niet bedoeld als 
hangplek voor jeugd. Om 's avonds en 's nachts vernieling en 
overlast te voorkomen door hangjeugd bij of in speelvoorzieningen 
en kinderboerderijen, is dit verbod gesteld.

Artikel 2:46 Gevaarlijke honden Artikel 2:46 Gevaarlijke honden De bevoegdheid tot het opleggen van aanlijn- en muilkorfgeboden



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. muilkorf: muilkorf ingericht naar een model dat 
beantwoordt aan de volgende beschrijving: een muilkorf 
vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide 
stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals 
zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de 
mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager 
geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de 
korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe 
delen binnen de korf aanwezig zijn;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met 
een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 
1,50 meter.
2. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die 
hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats 
of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de 
eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond 
gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met 
het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf 
nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft 
bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en 
een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die 
hond noodzakelijk vindt.
3. In afwijking van artikel 2:44, eerste lid onder c geldt voor 
het bepaalde in het eerste lid bovendien dat de hond voorzien 
moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar 
identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. muilkorf: muilkorf ingericht naar een model dat 
beantwoordt aan de volgende beschrijving: een muilkorf 
vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide 
stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals 
zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de 
mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager 
geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de 
korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe 
delen binnen de korf aanwezig zijn;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met 
een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 
1,50 meter.
2. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die 
hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats 
of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat de burgemeester aan de 
eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond 
gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met 
het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf 
nadat de burgemeester aan de eigenaar of de houder heeft 
bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en 
een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die 
hond noodzakelijk vindt.
3. Onverminderd artikel 2:44, eerste lid onder c dient een 
hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de 
bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek 
identificatienummer door middel van een microchip die met een 
chipreader afleesbaar is.

was hier aan het college toebedeeld. Een aantal gemeenten heeft de 
VNG erop gewezen dat in dit geval de burgemeester als beslisser 
meer voor de hand ligt. Het besluit heeft een sterk openbare orde- 
karakter en wordt vaak genomen na een incident, waarbij regelmatig 
ook een zekere spoed geboden is. Om die redenen is in dit artikel nu 
de burgemeester aangewezen om deze ge- en verboden op te leggen 
(lid 2). Daarnaast is een redactionele aanpassing (o.b.v. model-APV) 
in lid 3 doorgevoerd.

Ledenbrief VNG 5 augustus 2015.

Artikel 2:47 Loslopend vee
De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg 
liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden 
door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat 
zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet 
kan bereiken.

Artikel 2:47 Loslopend vee
De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of 
(ander) vee die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat 
niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, 
is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen 
worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Redactionele aanpassing o.b.v. model-APV.
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Artikel 2:60 Cameratoezicht op openbare plaatsen
1. De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c 
Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een 
bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare 
plaats.
2. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het 
eerste lid eveneens ten aanzien van andere plaatsen.

Artikel 2:60 Cameratoezicht op openbare plaatsen
De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de 
Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera's voor een 
bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare 
plaats.

Per 1 juli 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd, 
waardoor niet alleen toezicht met vaste camera's mogelijk is, maar 
ook met mobiele camera's. De reden is met name dat vaste camera's 
in de praktijk vaak niet adequaat bleven bij het bestrijden van zich 
snel en gemakkelijk verplaatsende criminaliteit, hinder en vandalisme 
In de memorie van toelichting bij deze wijziging (Kamerstukken 33 
582, nr. 3) geeft de regering aan dat uit gesprekken met 
vertegenwoordigers uit de bestuurlijke, justitiële en politiële praktijk, 
waaronder gemeenten, bleek dat toezicht met vaste camera's soms 
tekort schiet: "Bij aanhoudende en zich verplaatsende overlast kan 
gedacht worden aan overlast veroorzaakt door hangjongeren, door 
drugsgebruikers en drugsdealers, door straatrovers en zakkenrollers 
en door personen die vernielingen aanrichten in de publieke ruimte.
(...) Diverse recentelijk verschenen gemeentelijke evaluatierapporten 
over cameratoezicht in de publieke ruimte erkennen de tendens dat 
overlast zich verplaatst en dat bij verplaatsingseffecten vast 
cameratoezicht als toezichtinstrument tekort schiet".
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De regering benadrukt verder dat camera's alleen kunnen worden 
ingezet ter handhaving van de openbare orde, maar dat dit niet wil 
zeggen dat er op voorhand al sprake moet zijn van een verstoring 
van de openbare orde of een concrete dreiging daarvan: "Onder 
handhaving van de openbare orde door de burgemeester valt immers 
ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die 
invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving".

HOOFDSTUK 3. SEKSINRICHTINGEN, 
STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS E.D.

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 3:1 Begripsbepalingen 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten 
van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
b. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het 
verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;
c. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten 
ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder 
een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 
parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen 
een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
d. escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen 
of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats 
dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;
e. sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten 
ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische 
aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;
f. exploitant: de natuurlijke persoon of personen of 
rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of 
escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot 
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen 
bevoegde natuurlijke persoon of personen;
g. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de 
onmiddellijke feítelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een 
seksinrichting of escortbedrijf;
h. bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, 
met uitzondering van:
1. de exploitant;
2. de beheerder;
3. de prostituee;
4. het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;
5. toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 
6:2 van deze verordening;
6. andere personen wiens aanwezigheid in de seksinrichting

Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en
aanverwante onderwerpen

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Afbakening
De artikel 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing
op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:2 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een 

seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het 
publiek brengt;

b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is 
aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;

c. bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft 
voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende 
erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de 
burgemeester;

d. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig 
gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling 
tussen klant en prostituee;

e. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een 
rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot 
vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk 
persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt 
uitgeoefend;

f. klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant 
van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden 
seksuele diensten;

g. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten 
van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

h. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van 
seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

i. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig 
gelegenheid geven tot prostitutie;

j. raamprostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het 
bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, waarbij het 
werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar 
is vanuit een voor publiek toegankelijke plaats;

k. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van 
seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het 
bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-________

Ledenbrief VNG 13 juli 2016.______________________________________
Omdat de verwachte landelijke wetgeving rond prostitutie lang op 
zich laat wachten en diverse gemeenten de VNG verzocht hebben 
een nieuw en verbeterd vergunningstelsel voor seksbedrijven op te 
nemen in de model-APV, heeft de VNG in de model-APV daarvoor een 
nieuw hoofdstuk opgenomen. Dit hoofdstuk sluit zoveel mogelijk aan 
bij het landelijke wetsvoorstel.

De model-APV van de VNG laat keuzes aan de gemeente voor het 
voeren van het prostitutiebeleid. De keuzes die in dit voorstel 
gemaakt zijn, zijn gebaseerd op de model-APV van de VNG, zijn 
gelijk aan het huidige prostitutiebeleid van Veldhoven en is 
afgestemd met de andere 7 gemeenten van basisteam De Kempen. 
Dit betekent op basis van de Apv: er wordt ten hoogste voor 1 
seksbedrijf vergunning verleend en er bestaat een verbod op raam- 
en straatprostitutie.

Het voeren van een nulbeleid is overigens niet mogelijk, omdat dit in 
strijd is met de grondwettelijke vrijheid van arbeidskeuze (artikel 19 
Grondwet).

Ledenbrief VNG 5 augustus 2015.
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wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: 
het college of, voor zover het betreft voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in 
artikel 174 Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:3 Nadere regels
Gelet op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college 
over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit 
hoofdstuk nadere regels vaststellen.

Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, 
sekswinkels e.d.

Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te 
exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd 
bestuursorgaan.
2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt 
in ieder geval vermeld:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder;
c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.
3. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is 
niet van toepassing.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
1. De exploitant en de beheerder:
a. staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de 
ouderlijke macht of de voogdij;
b. zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
c. hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, zijn de exploitant
en de beheerder niet:
a. met toepassing van het artikel 37 Wetboek van Strafrecht 
in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer 
door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen 
Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, 
dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor 
naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis 
ingevolge artikel 67, eerste lid Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten;
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke 
uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als 
bedoeld in artikel 9 eerste lid onder a Wetboek van Strafrecht, 
wegens dan wel mede wegens overtreding van:
^_____ bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en_________

pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;
l. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, 

onderdeel van een seksbedrijf;
m. werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van 

seksinrichting waarin de seksuele handelingen met een ander 
tegen betaling worden verricht.

Afdeling 2 Vergunning seksbedrijf

Artikel 3:3 Vergunning
1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder 

vergunning van het bevoegde bestuursorgaan.
2. Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf 

weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste twaalf weken 
worden verlengd.

3. Een vergunning kan mede voor één seksinrichting worden 
verleend.

4. De vergunning wordt voor bepaalde en/of onbepaalde tijd 
verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld. De 
vergunning is niet overdraagbaar.

5. De vergunning kan ten hoogste tweemaal worden verlengd.

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen
Niet opgenomen.

Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor
seksbedrijven
1. Er kan voor ten hoogste één seksbedrijf vergunning worden 

verleend.
2. Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen 

vergunning verleend.

Artikel 3:6 Aanvraag
1. Een aanvraag om vergunning wordt ingediend door 

gebruikmaking van een door het bevoegde bestuursorgaan 
vastgesteld formulier.

2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke activiteit 
vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de 
volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel;
c. of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de 

exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is 
geweigerd of een aan de exploitant verleende 
vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken;

d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;
e. het adres van een onder het seksbedrijf vallende 

seksinrichting;
f. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het 

seksbedrijf zal worden gebruikt;
g. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van 

de Wet op de identificatieplicht van de exploitant;
_______h. indien van toepassing, de verblijfstitel van de_________
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Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid exploitant;
vreemdelingen; i. een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale
^ de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst;
met 249, 252, 250a (oud), 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, j. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot
417bis, 426, 429quater en 453 Wetboek van Strafrecht; het gebruik van de ruimtes bestemd voor de
^ de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 jo. uitoefening van het seksbedrijf;
artikel 8 of jo. artikel 163 Wegenverkeerswet 1994; k. indien van toepassing, de plaatselijke ligging van de
^ de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b Wet op seksinrichting waarvoor vergunning wordt
de kansspelen; aangevraagd, door middel van een situatieschets met
• de artikelen 2 en 3 Wet op de weerkorpsen; een noordpijl en schaalaanduiding;
^ de artikelen 54 en 55 Wet wapens en munitie. l. indien van toepassing, de plattegrond van de
3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt seksinrichting waarvoor vergunning wordt
gelijk gesteld: aangevraagd, door middel van een tekening met een
a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel schaalaanduiding.
74, tweede lid onder a Wetboek van Strafrecht of artikel 76, 3. Als er een beheerder is aangesteld, is het tweede lid, onder a,
derde lid onder a Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de b, c, g en h, van overeenkomstige toepassing op de
geldsom minder dan 375 euro bedraagt; beheerder.
b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke 4. Het bevoegd bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of
straf.
4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid onder

bescheiden verlangen.

b en c, wordt: Artikel 3:7 Weigeringsgronden
a. bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf 1. Een vergunning wordt geweigerd als:
de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning; a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;
b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit het ouderlijk
de datum van de intrekking van de vergunning. gezag of de voogdij;
5. De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar c. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is
geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor
escortbedrijf die voor tenminste een maand door het bevoegd mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht
bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in levensgedrag is;
artikel 3:4, eerste lid is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem d. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar
ter zake geen verwijt treft. nog niet heeft bereikt;

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de
Artikel 3:6 Sluitingstijden feitelijke toestand niet met het in de aanvraag
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend vermelde in overeenstemming zal zijn;
te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de
tussen 02.00 en 08.00 uur. aanvrager in strijd zal handelen met aan de vergunning
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een verbonden beperkingen of voorschriften;
voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een afzonderlijke g. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf
seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen. personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het
3. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar
daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting hebben bereikt, als het overige personen betreft, nog
krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer
3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn. zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd
4. Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet
voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien 2000;
door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften. h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar 

geleden voor de dag dat de vergunning wordt 
aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
sluiting van meer dan zes maanden;
1. Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid genoemde i. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar
belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit geleden voor de dag dat de vergunning wordt
hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan: aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of
a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6 eerste of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is tot een
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tweede lid geldende sluitingstijden vaststellen;
b. van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de
gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 Algemene wet 
bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het 
eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig 
artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant 
en beheerder
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend 
te hebben, zonder dat de op de vergunning vermelde exploitant of 
beheerder in de seksinrichting aanwezig is.
2. De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe 
dat in de seksinrichting:
a. geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder 
geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de 
zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX 
(mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede 
Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de 
Wet wapens en munitie;
b. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd 
met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de 
Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie
Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op 
andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen 
dan wel aan te lokken.

Artikel 3:10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin 
een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van 
de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen 
gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van 
erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen e.d.
1. Het is de rechthebbende op een roerende of onroerende 
zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, 
aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel 
afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te 
stellen, aan te bieden of aan te brengen:
a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende 
heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden 
of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en 
leefomgeving in gevaar brengt;
b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd 
bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving gestelde regels.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing 
op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, 
opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan 
wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en

onvoorwaardelijke geldboete van C 500,- of meer of tot 
een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens 
dan wel mede wegens overtreding van:

i. 10 bepalingen, gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze 
Algemene Plaatselijke Verordening;

ii. 20 de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 
417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 
426 en 429quater van het Wetboek van 
Strafrecht;

iii. 30 artikel 69 van de Algemene wet 
rijksbelastingen;

iv. 40 de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994;

v. 50 de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; of

vi. 60 de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en 
munitie;

j. een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al is bereikt;
k. de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd 

op zal leveren met een geldend bestemmingsplan, een 
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage is gelegd, 
een beheersverordening.

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder h, 
wordt gelijk gesteld:

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige 
voorwaardelijke straf;

b. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in 
artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van 
Strafrecht of artikel 76, derde lid, onder a, van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 
geldsom minder dan C 375,- bedraagt.

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, 
wordt bij de intrekking van een vergunning teruggerekend 
vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in 
het eerste lid, onder h en i, telt de periode waarin een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.

5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:
a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond 

van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met 
g, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het 
geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 
van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 
het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een 
periode van vijf jaar na de intrekking;

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 
gestelde eis met betrekking tot de aanvraag, mits de 
aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag

__________ binnen een door het bevoegde bestuursorgaan gestelde
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gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid Grondwet. termijn aan te vullen;
c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking 

heeft op het uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een
Afdeling 3. Beslistermijn en weigeringsgronden seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is 

ingetrokken, of in die seksinrichting eerder zonder
Artikel 3:12 Beslistermijn vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend;
1. Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de
aanvraag om vergunning veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten
bedoeld in artikel 3:4, eerste lid binnen twaalf weken na de dag nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de
waarop de aanvraag ontvangen is. seksinrichting waarvoor de vergunning is aangevraagd;
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste
hoogste twaalf weken verdagen. en tweede lid;

f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij
Artikel 3:13 Weigeringsgronden
1. De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid wordt

artikel 3:17 gestelde verplichtingen zal naleven;

geweigerd indien: Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning
a. de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 1. De vergunning vermeldt in ieder geval:
3:5 gestelde eisen; a. de naam van de exploitant;
b. de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het b. indien van toepassing, die van de beheerder;
escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, c. voor welke activiteit de vergunning is verleend;
stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening; d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;
c. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het e. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het
escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met seksbedrijf zal worden gebruikt;
artikel 273f Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de f. indien van toepassing, het adres van de onder dat
Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde. seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor de
2. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning als bedoeld vergunning mede is verleend;
in artikel 3:4, eerste lid worden geweigerd in het belang van: g. de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning
a. de openbare orde; zijn verbonden;
b. het voorkomen of beperken van overlast; h. indien van toepassing, de geldigheidsduur van de
c. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- vergunning;
en leefklimaat; i. het nummer van de vergunning.
d. de veiligheid van personen of goederen; 2. De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een
e. de verkeersvrijheid of -veiligheid; afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in de seksinrichting
f. de gezondheid of zedelijkheid; waarvoor de vergunning mede is verleend, en tevens dat aan
g. de arbeidsomstandigheden van de prostituee. de buitenzijde van de seksinrichting zichtbaar is dat hij over 

een vergunning voor die seksinrichting beschikt.

Afdeling 4. Beëindiging exploitatie en wijziging beheer Artikel 3:9 Intrekkingsgronden
1. De vergunning wordt ingetrokken als:

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig
1. De vergunning vervalt zodra de op de vergunning vermelde blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing
exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de
feitelijk heeft beëindigd. juiste gegevens bekend waren geweest;
2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de b. de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is
exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het gegeven;
bevoegd bestuursorgaan. c. is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10, 3:13, 

aanhef en onder a, 3:14, tweede lid, 3:15 en 3:17,
Artikel 3:15 Wijziging beheer eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef
1. Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1 onder g het en onder 1^
beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft d. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan
beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de
feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of
bevoegd bestuursorgaan. veiligheid;
2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel
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beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van 
de exploitant heeft besloten de verleende vergunning 
overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het 
bepaalde in artikel 3:13, eerste lid aanhef en onder a is van 
overeenkomstige toepassing.
3. In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, 
kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder 
zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid 
heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

3:7, eerste lid, onder a tot en met i;
f. de vergunninghouder dat verzoekt;
g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met 

een geldend bestemmingsplan of een 
beheersverordening.

2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:
a. is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden 

voorschriften of beperkingen;
b. in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, 

gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten de 
bescherming van de belangen met het oog waarop het 
vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder wegen dan 
het belang van de vergunninghouder bij behoud van de 
vergunning;

c. een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant 
of beheerder is geworden;

d. is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of 
krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, 
onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c;

e. is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan 
beschreven maatregelen;

f. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan 
die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de 
vergunning gevaar oplevert voor de woon- en 
leefomgeving of de gezondheid van prostituees of 
klanten;

g. de exploitant of de beheerder het toezicht op de 
naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert 
of bemoeilijkt;

h. er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die 
onherroepelijk zijn veroordeeld voor een gewelds- of 
zedendelict of voor mensenhandel;

i. gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is 
gemaakt van de vergunning.

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden
De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn 
seksbedrijf niet langer in overeenstemming is met de op grond 
van artikel 3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, 
zo spoedig mogelijk aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze 
verleent een gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan de 
vereisten voldoet.

Artikel 3:11 Verlenging vergunning
1. Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de 

artikelen 3:3, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8 en 3:15, derde lid, van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele 
gegevens en bescheiden waarover het bevoegde 
bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd 
dienen te worden.

2. Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn
van de vergunning verlenging van de vergunning is 
aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de 
aanvraag om verlenging is besloten.________________________
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AFDELING 3 UITOEFENEN SEKSBEDRIJF

PARAGRAAF 3.1 REGELS VOOR ALLE SEKSBEDRIJVEN

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid;
toegang
1. Een seksinrichting mag vanaf 8:00 uur geopend zijn voor 

bezoekers en heeft van vrijdag op zaterdag en van zaterdag 
op zondag een sluitingstijd van uiterlijk 02:00 uur en op de 
andere dagen een sluitingstijd van uiterlijk 01:00 uur, tenzij 
bij vergunning anders is bepaald.

2. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin 
te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting gesloten dient 
te zijn voor bezoekers.

3. Het is een prostituee verboden zich te bevinden in een 
seksrichting tussen 30 minuten voor openingstijd en 30 
minuten na sluitingstijd, tenzij bij vergunning anders is 
bepaald.

4. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die 
nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten of 
te laten verblijven in een seksinrichting.

Artikel 3:13 Adverteren
Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf:
a. geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, 

bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder e, van het nummer, 
bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder i, en van de 
bedrijfsnaam;

b. vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan 
bedoeld onder a, en

c. als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te 
bieden of te garanderen dat prostituees die voor of bij het 
betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel 
overdraagbare aandoeningen.

PARAGRAAF 3.2 REGELS VOOR ALLE
PROSTITUTIEBEDRIJVEN EN PROSTITUEES

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees; verbod
werken voor onvergund prostitutiebedrijf
1. Prostitutie vindt uitsluitend plaats door een prostituee die de 

leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
2. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich 

te laten werken die:
a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;
b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het 

bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000.
3. Het is een prostituee verboden:

a. te handelen in strijd met het eerste lid;
b. werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie 

geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

Artikel 3:15 Bedrijfsplan
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1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in 
ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant 
treft:

a. op het gebied van hygiëne;
b. ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en 

het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees;
c. ter bescherming van de gezondheid van de klanten;
d. ter voorkoming van strafbare feiten.

2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het 
eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen dat:

a. de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de 
algemene eisen die hiervoor in de branche gelden en 
dat dit controleerbaar is;

b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een 
exploitant in zijn bedrijfsvoering en inrichting van de 
werkruimten treft voor gezonde en veilige 
werkomstandigheden voor prostituees;

c. in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms 
met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn;

d. in de werkruimten voor de prostituees een goed 
functionerende alarmvoorziening aanwezig is;

e. de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op 
seksueel overdraagbare aandoeningen en door de 
exploitant voldoende geïnformeerd is over de 
mogelijkheden van een dergelijk onderzoek;

f. de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig 
te laten onderzoeken;

g. de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij 
wil bezoeken;

h. de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder 
dat dat voor haar andere werkzaamheden gevolgen 
heeft;

i. de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te 
gebruiken zonder dat dat voor haar werkzaamheden 
gevolgen heeft;

j. aan de voor de exploitant werkzame beheerder 
voldoende professionele eisen op het gebied van 
agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden 
gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing 
hierin;

k. de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van 
zelfredzaamheid van de prostituee voordat deze voor of 
bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij 
voldoet aan de eisen die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan 
heeft opgenomen;

l. de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame 
prostituee kan aantonen onder welke verhuur- of 
arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;

m. de exploitant of beheerder zich er regelmatig van 
vergewist dat de prostituee niet door derden 
gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader 
informatie van hulpverleningsinstanties ter beschikking 
stelt;

n. de exploitant aan de voor of bij hem werkzame
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prostituees informatie ter beschikking stelt over de 
mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil 
stoppen met haar werk in de prostitutie;

o. de overlast aan de omgeving van de onder het
seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt wordt.

3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een 
vergunning.

4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het 
bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan. De 
wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde 
bestuursorgaan als onderdeel van het bedrijfsplan 
aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig 
het eerste en tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld.

5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op 
grond van het tweede lid, worden op schrift gesteld en in een 
voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die 
werkzaam is voor of bij de exploitant.

6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de 
klant goed zichtbaar bekend gemaakt dat een prostituee 
klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of 
drugs te gebruiken.

Artikel 3:16 Minimale verhuurperiode werkruimte
Niet opgenomen.

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en
beheerder prostitutiebedrijf
1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren 

dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
2. De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor 

dat:
a. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame 

prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden kunnen 
bepalen;

b. er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd 
waarin de actuele gegevens zijn opgenomen van in 
ieder geval;

i. ^ de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame 
prostituees;

ii. 2° de verhuuradministratie;
iii. 3° met betrekking tot alle voor of bij het 

prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de 
documentatie die ten grondslag ligt aan de 
vorming van het oordeel over de mate van 
zelfredzaamheid, bedoeld in artikel 3:15, tweede 
lid, onder k;

iv. 4° de werkroosters van de beheerders.
c. de bedrijfsadministratie met inachtneming van de 

wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde 
beschikbaar is voor toezichthouders;

d. medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst 
en van andere door de burgemeester of het college 
aangewezen instellingen worden toegelaten tot

__________ seksinrichtingen als ze voornemens zijn voorlichtings-
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en preventieactiviteiten uit te voeren of 
voorlichtingsmateriaal te verspreiden;

e. onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van 
mensenhandel of andere vormen van dwang en 
uitbuiting;

f. onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt 
gemeld als gedurende ten minste één maand geen 
gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze 
melding vermeldt de reden en de verwachte duur;

g. gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van 
zaken binnen het prostitutiebedrijf.

PARAGRAAF 3.3 RAAM- EN STRAATPROSTITUTIE

Artikel 3:18 Raamprostitutie
1. Het is een prostituee verboden:

a. zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een 
gebouw aan klanten die zich op of aan de weg bevinden 
beschikbaar te stellen; en

b. passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan 
passanten op te dringen dan wel zich ongekleed of 
vrijwel ongekleed achter het raam van een 
seksinrichting of in de toegang tot een seksinrichting op 
te houden.

Artikel 3:19 Straatprostitutie
Het is verboden zich op of aan de weg of op, aan of in een andere 
vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksinrichting 
waarvoor een vergunning is verleend, op te houden met het 
kennelijke doel zich beschikbaar te stellen voor prostitutie of op of 
aan de weg ontuchtige handelingen te verrichten als dit kennelijk 
geschiedt in het kader van prostitutie.

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie
Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel
3:19, kan door een politieambtenaar of toezichthouder het bevel 
worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te 
verwijderen.

AFDELING 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten
1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten 

met een prostituee van wie hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan 
wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere 
voor publiek toegankelijke plaats gebruik te maken van de 
diensten van een prostituee.

3. Het in het tweede lid genoemde verbod geldt niet in een 
seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend.

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van 
erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

dergelijke
1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden 

daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, 
gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van 
erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan 
te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de 
rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van 
tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de 
openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van het 
tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, 
opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken 
dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van 
gedachten en gevoelens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van 
de Grondwet.

Artikel 4:1 Begripsbepalingen
In deze Afdeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer;
b. inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;
c. houder van een inrichting: degene die als eigenaar, 
bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;
d. collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een 
klein aantal inrichtingen is verbonden;
e. incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan 
één of een klein aantal inrichtingen;
f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op 
grond van artikel 1 Wet geluidhinder worden aangemerkt als 
geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting;
g. geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 
Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige 
terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de 
betreffende inrichting;
h. onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:1 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: het Activiteitenbesluit milieubeheer;
b. inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;
c. houder van een inrichting: degene die als eigenaar, 
bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;
d. collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een 
klein aantal inrichtingen is verbonden;
e. incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan 
één of een klein aantal inrichtingen;
f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op 
grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt 
als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting;
g. geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 
van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige 
terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de 
betreffende inrichting;
h. onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

De begripsbepaling onder a. is geactualiseerd. De oude betiteling 
'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' is vervangen 
door de sinds 1 januari 2013 gehanteerde citeertitel 
'Activiteitenbesluit milieubeheer'.

Ledenbrief VNG 5 augustus 2015.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en
2.20 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening gelden 
niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen 
collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen 
of dagdelen.
2. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan het college 
bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van 
de gemeente.
3. Het college maakt de aanwijzing voor het begin van een nieuw 
kalenderjaar bekend.
4. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs 
niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve 
festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 tot en met 
2.22 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening gelden 
niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen 
collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen 
of dagdelen.
2. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan het college 
bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van 
de gemeente.
3. Het college maakt de aanwijzing voor het begin van een nieuw 
kalenderjaar bekend.
4. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs 
niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve 
festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwiizen.

In het eerste lid is de verwijzing naar de betreffende bepalingen van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer geactualiseerd.
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Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele
festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen 
als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en 
artikel 4:4 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele
festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen 
als bedoeld in de artikelen 2.17 tot en met 2.22 van het Besluit en 
artikel 4:4 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de

In het eerste en tweede lid zijn de verwijzingen naar de betreffende 
bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer geactualiseerd.

Ledenbrief VNG 5 augustus 2015.
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houder van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang 
van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan 
te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113, 
eerste lid van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder 
van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
3. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het 
formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd 
op de plaats op dat formulier vermeld.
4. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan 
wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting 
een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, 
terstond toestaat.
5. De kennisgeving behoort tot het maximum aantal 
festiviteiten genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel, tenzij deze 
kennisgeving minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de 
bedoelde festiviteit ingetrokken is.

houder van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang 
van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan 
te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, 
eerste lid van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder 
van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
3. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het 
formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd 
op de plaats op dat formulier vermeld.
4. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan 
wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting 
een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, 
terstond toestaat.
5. De kennisgeving behoort tot het maximum aantal 
festiviteiten genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel, tenzij deze 
kennisgeving minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de 
bedoelde festiviteit ingetrokken is.

Artikel 4:10 Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd 
gezag:
a. een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat 
vermeld op de door het bevoegd gezag vastgestelde lijst van 
beschermde bomen.
b. houtopstanden, gelegen buiten de bebouwde kom, die een 
zelfstandige eenheid vormen en geen grotere oppervlakte beslaan 
dan 10 are te vellen of te doen vellen.
2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en 
dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder 
nader te stellen voorschriften.
4. Een vergunning wordt verleend onder de voorwaarde van 
feitelijk niet-gebruik tot het moment van onherroepelijk worden 
van de vergunning.
5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het 
college toestemming geven voor het direct vellen indien sprake is 
van acuut gevaar.

Artikel 4:10 Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd 
gezag:
a. een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat 
vermeld op de door het bevoegd gezag vastgestelde lijst van 
beschermde bomen.
b. houtopstanden, gelegen buiten de bebouwde kom, die een 
zelfstandige eenheid vormen en geen grotere oppervlakte beslaan 
dan 10 are te vellen of te doen vellen.
2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en 
dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder 
nader te stellen voorschriften.
4. Een vergunning wordt verleend onder de voorwaarde van 
feitelijk niet-gebruik tot het moment van onherroepelijk worden 
van de vergunning.
5. Het eerste lid is niet van toepassing als de burgemeester 
toestemming geeft voor het vellen van een houtopstand in 
verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of 
direct gevaar voor personen of goederen.

De bevoegdheid voor noodkap (lid 5) komt toe aan de burgemeester 
(voorheen college).



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

Artikel 4:12 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
1. Het is verboden op of aan een roerende of onroerende zaak 
handelsreclame te maken of te voeren door middel van een 
opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor:
a. het verkeer in gevaar wordt gebracht;
b. ernstige hinder ontstaat voor de omgeving;
c. de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de 
omgeving in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van 
welstand.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt 
voorzien door het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer.

Artikel 4:12 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
1. Het is verboden op of aan een roerende of onroerende zaak 
handelsreclame te maken of te voeren door middel van een 
opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor:
a. het verkeer in gevaar wordt gebracht;
b. ernstige hinder ontstaat voor de omgeving;
c. de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de 
omgeving in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van 
welstand.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt 
voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De afbakeningsbepaling in het tweede lid is geactualiseerd. De oude 
betiteling ’Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' is 
vervangen door de actuele citeertitel 'Activiteitenbesluit 
milieubeheer'.
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Artikel 5:4 Voertuigwrakken
1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:4 Voertuigwrakken e.d.
1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en/of in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Het is ongewenst om verwaarloosde voertuigen langdurig op de weg 
geparkeerd te laten staan, vanwege de ontsiering van de omgeving 
en de parkeerdruk. Door "en/of" toe te voegen in lid 1 is het mogelijk 
om een verwaarloosd voertuig dat langdurig geparkeerd staat op de 
weg aan te pakken zonder dat daarbij het voertuig rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud hoeft te zijn. Op deze manier hoeft 
niet eerst een lange tijd afgewacht te worden tot het moment dat het 
voertuig op de openbare weg vanzelf in een onvoldoende rij - 
technische staat gaat verkeren.

Artikel 5:17 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water 
verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven 
openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien 
dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van 
bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het 
openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, 
dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en 
onderhoud van het openbaar water.
2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een 
ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven 
openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken 
tevoren een melding aan het college.
3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en 
contactgegevens van de melder en een beschrijving van de aard 
en omvang van het voorwerp.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in de daarin 
geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van 
Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het 
Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken, de Telecommunicatiewet of de daarop 
gebaseerde Telecommunicatieverordening.

Artikel 5:17 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water 
verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven 
openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien 
dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van 
bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het 
openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan 
dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en 
onderhoud van het openbaar water.
2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een 
ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven 
openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken 
tevoren een melding aan het college.
3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en 
contactgegevens van de melder, en een beschrijving van de aard 
en omvang van het voorwerp.
4. Van de melding wordt kennis gegeven via het Gemeenteblad.
5. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt 
voorzien door het Wetboek van Strafrecht , de 
Scheepvaartverkeerswet , het Binnenvaartpolitiereglement, de 
Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening, de Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur of het bepaalde bij of krachtens de 
Telecommunicatiewet.

Er is in het vierde lid opgenomen dat van een melding openbaar 
kennis wordt gegeven, zodat belanghebbenden desgewenst bezwaar 
kunnen aantekenen. Verder zijn er redactionele aanpassingen 
aangebracht in het vijfde lid.
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Artikel 6:1 Strafbepaling
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde 
en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien

Artikel 6:1 Strafbepaling
1.Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde 
en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien

Overtredingen van bepalingen die voortvloeien uit de Wabo (zoals 
handelingen zonder of in strijd met een omgevingsvergunning) zijn in 
de Wet op de economische delicten (hierna: Wed) aangeduid als 
economische delicten. Dit heeft gevolgen voor de strafmaat, die 
onder de Wed anders is dan onder de Apv. Om dat onderscheid
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worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak.

worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak.
2.In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de 
economische delicten van toepassing op overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:7 en 4:10.

duidelijk te maken is het tweede lid opgenomen.
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Artikel 6:2 Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze verordening zijn belast:
a. 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;

b. politieambtenaren;
c. de in artikel 141 en 142 van het Wetboek van 

Strafvordering genoemde ambtenaren, specifiek voor het toezicht 
in het kader van hoofdstuk 3 van deze verordening 
(Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.).
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.

Artikel 6:2 Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze verordening zijn belast:
a. 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;

b. ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, 
onder b, van het Wetboek van Strafvordering;

c. de in artikel 141 en 142 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde ambtenaren, specifiek voor het toezicht 
in het kader van hoofdstuk 3 van deze verordening 
(Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.).
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.

Redactionele aanpassing.

Ledenbrief VNG 5 augustus 2015.
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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan Zeelst 2016

Samenvatting

Het bestemmingsplan 'Zeelst 2016' voorziet in uniforme en goed toetsbare bouw- en 
gebruiksregels voor Zeelst. Het bestemmingsplan is opgesteld omdat er een wettelijke 
actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen geldt. Actualisatie van het 
bestemmingsplan is daarnaast gewenst om nieuwe wet- en regelgeving te vertalen en 
actueel beleid te verankeren.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zeelst 2016' is ter inzage gelegd met de mogelijkheid 
zienswijzen in te dienen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 10 zienswijzen 
ingediend.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Zeelst 2016' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NLIMR0.0861.BP00065-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o-NL.IMR0.0861.BP00065-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Zeelst 2016' (oktober 2016)' vast te stellen.

Inleiding

Vanwege de wettelijke actualiseringsplicht is een bestemmingsplan opgesteld voor 
Zeelst. Het uitgangspunt is het opnieuw vastleggen van de bestaande gebruiks- en 
bouwmogelijkheden, conform de meest actuele beleidsruimte. Dit betekent dat het 
nieuwe bestemmingsplan, net als voorheen, enige uitbreidingsruimte en 
gebruiksvrijheid voor bestaande gebouwen en percelen bieden, maar geen 
grootschalige nieuwe ontwikkelingen toelaat. Het bestemmingsplan sluit aan bij de 
gemeentelijke modelregels en voldoet aan de vormvereisten van deze tijd.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zeelst 2016' is in procedure gebracht en heeft 
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode 
zijn 10 zienswijzen ingediend.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening: procedurebepalingen rondom het 
bestemmingsplan;

- Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven;
- Meebewegen binnen kaders, Visie op detailhandel in Veldhoven;
- Groenbeleidsplan 2009-2019;



- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2012
- Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening 2011;
- Provinciale Verordening ruimte 2014;
- Beleidsnotitie planologische afwijkingen.

Beoogd effect

Een actueel bestemmingsplan voor Zeelst.

Argumenten

1.1 Wet ruimtelijke ordening verplicht tot actualisering
Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt dat 
bestemmingsplannen tegenwoordig niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Aangezien voor 
het overgrote deel van Zeelst het geldende bestemmingsplan is vastgesteld op 
14 februari 2006, is het van belang dat er op korte termijn een nieuw 
bestemmingsplan wordt vastgesteld.

1.2 Eén actuele regeling leidt tot gelijke en ruimere bouwmogelijkheden
Op 2 februari 2016 heeft het college de 'Beleidsnotitie planologische afwijkingen' 
vastgesteld (kenmerk: 15bs00711). De notitie biedt ruimere bouwmogelijkheden en 
biedt hier nu vooraf duidelijkheid over. Er is op dit moment een grote 
actualisatieopgave bezig zodat heel Veldhoven op korte termijn is voorzien van actuele 
bestemmingsplannen. Een en ander is aanleiding geweest om de huidige 
standaardbouwregels op te schonen en door te ontwikkelen. De nieuwe verruimde 
'modelregels' liggen aan de basis van alle nieuwe bestemmingsplannen. Als eerste in 
de rij is het bestemmingsplan voor 't Look op 11 oktober 2016 reeds vastgesteld 
volgens de nieuwe opzet. Het bestemmingsplan voor Zeelst sluit hierop aan. Uniforme 
en goed toetsbare bouw- en gebruiksregels voor op den duur het gehele gemeentelijk 
grondgebied zijn hiervan het gevolg.

1.3 De zienswijzen leiden deels tot aanpassing van het bestemmingsplan 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 10 zienswijzen ingediend, door diverse 
bewoners en ondernemers.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt voorgesteld het bestemmingsplan op 
onderdelen aan te passen. Bepaalde omissies worden hierdoor gecorrigeerd en enkele 
kleine verzoeken worden gehonoreerd. Voorstel is om aan de grotere verzoeken niet 
tegemoet te komen, omdat zij vragen om een uitgebreide beoordeling en niet passen 
binnen het karakter van het bestemmingsplan. Ook kan het zijn dat actueel beleid er 
voor zorgt dat wordt voorgesteld om niet tegemoet te komen aan een zienswijze.

Voor een beter en completer beeld van de zienswijzen en de gemeentelijke reactie 
hierop wordt verwezen naar bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Zeelst 2016' (oktober 2016)'.

1.4 De gewijzigde vaststelling leidt tot verbetering van het bestemmingsplan 
Er is een aantal ambtshalve aanpassingen doorgevoerd welke leiden tot een 
verbetering van het bestemmingsplan. Voor een goed beeld van de ambtshalve 
aanpassingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 'Zeelst 2016' (oktober 2016)'.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 De legessanctie is voor een aantal maanden van toepassing
Als 'straf' op niet geactualiseerde bestemmingsplannen geldt op basis van het 
bepaalde in de wet een legessanctie. Hierdoor kunnen bij verouderde 
bestemmingsplannen niet alle leges in rekening worden gebracht. Het financiële risico 
wordt geschat op hooguit enkele honderden euro's. Het aantal vergunningsplichtige 
bouwaanvragen in de afgelopen periode was namelijk zeer beperkt en er is slechts 
voor een relatief korte periode sprake van een Verouderd' bestemmingsplan. De 
verwachting is op dit moment zelfs dat er helemaal geen legesinkomsten worden 
misgelopen.

1.2 Kans aanwezig dat beroep wordt ingediend tegen het bestemmingsplan 
Tijdens de inzagetermijn van het vastgestelde bestemmingsplan kan door de indieners 
van de zienswijzen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Hierdoor zou de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
vertraagd worden.

Financiën

Onderhavig bestemmingsplan biedt niet meer ontwikkelingsruimte dan het geldende 
bestemmingsplanregime. Voor deze bestemmingsplanactualisatie hoeft hierdoor geen 
exploitatieplan opgesteld te worden. Vanwege het conserverende karakter is het risico 
op planschade nihil. De verwachting is vooralsnog dat er geen legesinkomsten worden 
misgelopen.

Communicatie en samenspraak

Bewoners en ondernemers binnen het plangebied zijn uitgenodigd voor een 
inloopavond op 12 september 2016, tijdens de periode van tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. De opkomst was matig. Daarnaast is het wijkplatform 
betrokken bij de planontwikkeling.

Het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, 
wijze bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad. De 
indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op de hoogte gesteld op het moment 
dat de stukken naar de gemeenteraad worden toegezonden.

Verder zal de kennisgeving langs elektronische weg geschieden en wordt de besluiten 
met bijbehorende stukken ook op deze manier beschikbaar gesteld (op 
www.veldhoven.nl en op www.ruimteliikeplannen.nl).

Uitvoering | planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad op 13 december 
2016 krijgt de provincie tot 6 weken de tijd om opnieuw te reageren. Na reactie, doch 
uiterlijk 27 januari 2017, zal het bestemmingsplan gedurende een periode van zes 
weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kan er beroep worden 
ingediend bij de Raad van State.
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Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan 'Zeelst 2016' (zie www.ruimteliikeplannen.nl met 
planIdn: NL.IMRO.0861.BP00065-0301)

- Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 'Zeelst 
2016' (oktober 2016)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De gemeenteraad adviseert bij de oordeelsvormende vergadering het besluit 
ongewijzigd als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 13 december.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De resultaten van de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geven 
geen aanleiding om de stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.111 | 16bs00508 
13 december 2016 
9
Vaststellen bestemmingsplan Zeelst 2016

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, 
nr. 16.110

overwegende dat:
- het ontwerpbestemmingsplan 'Zeelst 2016' van 2 september 2016 tot en met 

13 oktober 2016 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan 10 zienswijzen zijn ingediend;

gelet op:
- het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 

bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Zeelst 2016' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00065-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00065-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Zeelst 2016' (oktober 2016)' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 13 december 2016

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
Bestemmingsplan 'Zeelst 2016'

Gemeente Veldhoven 
Oktober 2016
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1 Inleiding

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient het 
bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage te 
worden gelegd. Deze ter inzagelegging hebben wij gepubliceerd in de Staatscourant 
van woensdag 31 augustus 2016. Hierin is vermeld dat het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage zou liggen van 2 september 2016 tot en met 13 oktober 2016.

Naast de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis was 
het ontwerpbestemmingsplan tevens digitaal raadpleegbaar via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van de ter inzage ligging zijn in totaal 10 zienswijzen ingediend. In 
paragraaf 2 worden de zienswijzen besproken en wordt aangegeven of deze 
zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Naast het doorvoeren van aanpassingen van het bestemmingsplan naar aanleiding van 
de ingediende zienswijzen zijn er ook nog ambtshalve aanpassingen die in het 
bestemmingsplan verwerkt dienen te worden. Deze aanpassingen zijn opgenomen in 
paragraaf 3.

2 Ingediende zienswijzen

Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

1. De heer A.P.F.M. Kerkhofs, Kapelstraat-Noord 142, 5502 CG te Veldhoven
2. De heer A.P.F.M. Kerkhofs, Kapelstraat-Noord 142, 5502 CG te Veldhoven
3. De heer J. Hendriksen, Molenstraat 15a, 5502 AP te Veldhoven
4. De heer en mevrouw Stolwijk, Vloeteind 2, 5502 PV te Veldhoven
5. De heer en mevrouw Verschuren, Minister Aalbersestraat 8, 5554 RH te 

Valkenswaard
6. De heer Van Riet, Kruisstraat 94, 5502 JH te Veldhoven
7. De heer Van de Ven, Kapelstraat-Noord 157, 5502 CC te Veldhoven
8. De Jager AP&P, de heer De Jager, namens mevrouw Kraayvanger-Van Erp, Sint 

Janstraat 66, 5507 ND te Veldhoven
9. De Jager AP&P, de heer De Jager, namens de heer Van Santvoort, Het Vat 2, 5502 

HR te Veldhoven
10. Jonkers Advies, de heer Jonkers, namens Bandenhandel Tielemans B.V., gevestigd 

Kruisstraat 126b, 5502 JJ te Veldhoven

Gelet op het feit dat de zienswijzen binnen de gestelde termijn zijn ontvangen en ook 
voor het overige voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid, zijn de zienswijzen 
ontvankelijk.

Onderstaand worden de zienswijzen samengevat en beantwoord en wordt aangegeven 
of de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.1 De heer A.P.F.M Kerkhofs, Kapelstraat-Noord 142, 5502 CG te Veldhoven

Brief d.d. 2 september 2016, gedateerd op 2 september 2016, registratienummer 
16.10809

2.1.1 ínhoud zienswijze
Het woonhuis Kapelstraat Noord 142b is niet bestemd als woning zoals dit wel in het 
vorige bestemmingsplan is aangegeven en ook al sedert 1987 als zodanig in gebruik 
is. Het betreft het woonhuis in het voormalige pakhuis behorende bij de molen.
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2.1.2 Reactie gemeente
Het adres Kapelstraat-Noord 142B heeft is in het geldende bestemmingsplan bestemd 
als 'maalderij met woning'. Om deze reden heeft de woning in het 
ontwerpbestemmingplan de functieaanduiding 'bedrijfswoning' gekregen. Het klopt 
dus niet dat de woning niet bestemd zou zijn. Om ervoor te zorgen dat er ook een 
gewone' woning in plaats van een 'bedrijfswoning' op het perceel gevestigd mag zijn, 
wordt de aanduiding 'bedrijfswoning' gewijzigd in 'wonen'.

2.1.3 Advies
De zienswijze overnemen door de aanduiding 'bedrijfswoning' te wijzigen in 'wonen'.

2.2 De heer A.P.F.M Kerkhofs, Kapelstraat-Noord 142, 5502 GC te Veldhoven

Brief d.d. 7 september 2016, ingekomen 7 september 2016, registratienummer 
16.10949

2.2.1 ínhoud zienswijze
De tuin bij het woonhuis Kapelstraat-Noord 142 is niet bij het woonhuis getrokken 
maar bij Molenstraat 13. Sedert een tiental jaren is de feitelijke situatie al zo dat deze 
tuin (kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie D, nummer 5072) bij 
Kapelstraat-Noord 142 behoort. Mogelijk geeft dit voor Kapelstraat-Noord 142 de 
mogelijkheid om hier in de toekomst een bijgebouw te plaatsen, zoals ook de 
bewoners van Kapelstraat-Noord 140 en 138 dat hebben gedaan. Verzocht wordt om 
dit als zodanig aan te passen.

2.2.2 Reactie gemeente
Het klopt dat het driehoekig stuk perceel nu is ingetekend alsof deze onderdeel is van 
het woonperceel Molenstraat 13. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast.

2.2.3 Advies
De zienswijze overnemen door het driehoekig stuk perceel (kadastraal bekend als 
gemeente Veldhoven, sectie D, nummer 5072) de aanduiding 'bijgebouwen' te geven 
als onderdeel van het woonperceel Kapelstraat-Noord 142. Als gevolg hiervan wordt 
het bouwvlak van de woning Molenstraat 13 en de bijbehorende zone voor 
bijgebouwen aangepast, in lijn met de toegepaste bestemmingsplansystematiek.

2.3 De heer J. Hendriksen, Molenstraat 15a, 5502 AP te Veldhoven

Brief d.d. 21 september 2016, ingekomen 23 september 2016, registratienummer 
16.11520

2.3.1 ínhoud zienswijze
Verzocht wordt om het pand aan de Molenstraat 15a in plaats van de bestemming 
wonen, te bestemmen als bedrijf. Het pand is nu namelijk ook zo bestemd en als 
zodanig in gebruik.

2.3.2 Reactie gemeente
Het perceel is per abuis bestemd als 'Wonen'. In het geldende bestemmingsplan was 
er sprake van een bedrijfsbestemming met de aanduiding Tortelier'. Op grond van 
de regels was er uitsluitend een fotoatelier toegestaan. In 2014 is er een 
omgevingsvergunning verleend dat het gebruik van andere bedrijven in de 
milieucategorieën 1 of 2 toelaat. Tegenwoordig is 'Bonito skincare' op het perceel 
gevestigd. Het bedrijf profileert zich als een schoonheidsinstituut dat is gespecialiseerd 
in gezichts- en lichaamsbehandelingen, nagelstyling en pedicure. Dergelijke functies 
zijn qua invloed vergelijkbaar met een bedrijf in een lagere milieucategorie, maar 
vallen volgens het bestemmingsplan onder de definitie van 'dienstverlening'.
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Vanwege deze reden wordt het perceel conform de omgevingsvergunning bestemd als 
'Bedrijf', met daarbij een aanduiding waardoor tevens het bestaande gebruik als 
schoonheidssalon is toegestaan.

2.3.3 Advies
De zienswijze overnemen door het perceel Molenstraat 15a te bestemmen als 'Bedrijf' 
en te voorzien van een aanduiding waardoor er tevens een schoonheidssalon is 
toegestaan.

2.4 De heer en mevrouw Stolwijk, Vloeteind 2, 5502 PV te Veldhoven

Brief d.d. 23 september 2016, ingekomen 23 september 2016, registratienummer 
16.11508

2.4.1 ínhoud zienswijze
Verzocht wordt om de oorspronkelijke bouwgrens als voorgevellijn aan te geven en te 
houden. Een deel van de hoofdbouw valt nu buiten deze lijn en lijkt hierdoor op een 
uitbouw, terwijl er juist sprake is van een deel dat naar achteren is gebouwd. De 
'uitbouw' zou hierdoor mogelijk als onjuist worden aangemerkt en afgebroken moeten 
worden. Ook kan er niet meer gebruik gemaakt worden van de oorspronkelijke 
bouwgrens voor eventuele aanpassingen.

2.4.2 Reactie gemeente
Aangezien er geen sprake is van een uitbouw, maar een deel van het hoofdgebouw nu 
buiten het bouwvlak ligt, wordt de voorgevellijn naar voren gelegd. De gehele woning 
wordt hierdoor binnen het bouwvlak opgenomen en aan de voorzijde is nog ruimte 
aanwezig om de woning uit te bouwen over de volledige verdiepingshoogte.

2.4.3 Advies
De zienswijze overnemen en het bouwvlak in zijn geheel naar voren schuiven, zodat 
de gehele woning binnen het bouwvlak wordt opgenomen.

2.5 De heer en mevrouw Verschuren, Minister Aalbersestraat 8, 5554 RH te 
Valkenswaard

Brief d.d. 3 oktober 2016, ingekomen 6 oktober 2016, registratienummer 16.11976

2.5.1 Inhoud zienswijze
In het pand op het perceel van reclamant aan de Heuvel 9 is sinds jaren een 
nagelstudio gevestigd. In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel de 
bestemming ^erspreide voorzieningen', wat in het geval van reclamant inhoudt dat 
uitsluitend detailhandel is toegestaan. Nu krijgt het perceel de bestemming Gemengd' 
wat betekent dat er meerdere functies worden toegestaan. Reclamant is zeer 
erkentelijk hierover. De mogelijkheid voor het gebruik van het pand voor detailhandel 
is echter komen te vervallen. Reclamant wijst erop dat dit een waardevermindering 
betekent en verzoekt om de mogelijkheid voor detailhandel toe te voegen aan de 
nieuwe bestemming Gemengd'.

2.5.2 Reactie gemeente
Zoals ook in de toegezonden brief van 6 september 2016 is toegelicht, geldt er sinds 
24 februari 2015 nieuw detailhandelsbeleid. De visie ^eebewegen binnen kaders,
Visie op detailhandel in Veldhoven' is door de gemeenteraad van Veldhoven 
vastgesteld om in te kunnen spelen op de veranderingen die momenteel plaatsvinden 
op het gebied van detailhandel. In de visie wordt aangegeven dat de winkels in Zeelst 
op dit moment prima functioneren, maar dat er geen marktruimte is om het 
winkelaanbod verder uit te breiden. De visie stelt dat er dan ook niet kan worden 
meegewerkt tot vergroting van het aanbod m2 winkelvloeroppervlakte.
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Wel kan een vertrekkende winkel worden opgevolgd door een andere winkel. 
Aangezien er al sinds jaren geen sprake is van een bestaande winkel op het perceel 
Heuvel 9, wordt de mogelijkheid voor het gebruik van het pand voor detailhandel niet 
langer geboden.

Het centrum van Zeelst kent, naast haar winkelfunctie ook een belangrijke sociale 
functie. De visie schrijft voor dat als er een winkel vertrekt bekeken zal worden of en 
hoe er een andere publieksfunctie gevestigd kan worden. Het nieuwe 
bestemmingsplan speelt hierop in door dergelijke functies rechtstreeks toe te staan.
Zo wordt de mogelijkheid voor het vestigen van dienstverlenende bedrijven, 
maatschappelijke voorzieningen, diverse horecabedrijven nu rechtstreeks mogelijk 
gemaakt, terwijl er voorheen alleen detailhandel was toegestaan. Wij zijn van mening 
dat het niet langer mogelijk maken van detailhandel op een perceel wat al sinds jaren 
niet meer als zodanig wordt gebruikt, meer dan voldoende wordt gecompenseerd en 
er geen reden is om af te wijken van het huidige beleid. Verder dient opgemerkt te 
worden dat aan de hoofdfunctie ondergeschikte detailhandel wel mogelijk is gemaakt.

Reclamant heeft de mogelijkheid om na het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan een verzoek om tegemoetkoming in planschade in te dienen voor de 
door reclamant verwachte waardedaling.

2.5.3 Advies
De zienswijze niet overnemen vanwege redenen zoals verwoord in de visie 
'Meebewegen binnen kaders, Visie op detailhandel in Veldhoven'.

2.6 De heer Van Riet, Kruisstraat 94, 5502 JH te Veldhoven

Verslag mondelinge zienswijze d.d. 26 september 2016, ondertekend ingekomen 
6 oktober 2016, registratienummer 16.12038

2.6.1 ínhoud zienswijze
Reclamant heeft de volgende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan:
a. Bij het bestemmingsplan Geelst 2016' is de bestemming 'Bedrijventerrein' een stuk 

doorgetrokken richting de Kruisstraat. De scheidingslijn tussen de bestemming 
^onen' en 'Bedrijventerrein' is vreemd gekozen en niet representatief omdat hier 
geen sprake is van bedrijvigheid. Om meer mogelijkheden te hebben voor het 
bouwen van bijgebouwen bij de woning, is het verzoek om de scheidingslijn recht 
te trekken. Hierdoor ontstaat een logischer en beter bruikbaar woonperceel.

b. Aan de rechter achterzijde van het perceel staat een bestaand gebouw buiten het 
bouwvlak. Verzoek is om dit gebouw op te nemen binnen het bouwvlak.

c. Verzoek is om in het bestemmingsplan mogelijk te maken dat er een carport 
/overkapping kan worden opgericht aan de linker achterzijde van het perceel, 
waaronder auto's kunnen worden geparkeerd. De gewenste afmeting van de 
carport/overkapping is 10 meter breed en 4 meter diep. Het plan is om deze op
1 meter afstand ten opzichte van de achterste perceelgrens te bouwen, tegen de 
linker perceelgrens aan. Reclamant heeft met de achterburen op de adressen 
Borghoutspark 5 kortgesloten dat zij hier geen bezwaar tegen hebben.

2.6.2 Reactie gemeente
a. Er zijn geen ruimtelijke en milieutechnische bezwaren om medewerking te verlenen 

aan het verzoek om de bestemmingsgrens recht te trekken. Aan het verzoek kan 
worden tegemoetgekomen.

b. Het desbetreffende bijgebouw is op 23 december 1986 vergund en heeft een 
afmeting van 8 x 8,70 x 2,30 meter. Het bijgebouw wordt dan ook positief 
bestemd.
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c. De gevraagde carport/overkapping is vanuit de straatzijde niet zichtbaar en heeft 
op zijn omgeving alleen ruimtelijke consequenties voor de achterburen op het adres 
Borghoutspark 5. Aangezien zij hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 
het bouwwerk en er geen sprake is van een grootschalige ontwikkeling, wordt de 
mogelijkheid tot het oprichten van de carport/overkapping mogelijk gemaakt in het 
bestemmingsplan.

2.6.3 Advies
De zienswijzen overnemen, door:
- De bestemmingsgrens tussen de bestemmingen 'Bedrijventerrein' en 'Wonen- 

Vrijstaand' recht te trekken.
- Het bijgebouw in de rechterachterhoek van het perceel wordt opgenomen in het 

bouwvlak en met een maatvoeringsaanduiding wordt geregeld dat deze 2,3 meter 
hoog mag zijn.

- De gevraagde overkapping/carport van 10 x 4 meter in de linker achterhoek van 
het perceel op 1 meter afstand tot de achterste perceelsgrens, wordt mogelijk 
gemaakt in het bestemmingsplan door het bouwvlak te vergroten. Met een 
maatvoeringsaanduiding wordt geregeld dat deze 3,2 meter hoog mag zijn.

2.7 De heer van de Ven, Kapelstraat-Noord 157, 5502 CC te Veldhoven
Brief d.d. 2 oktober 2016, ingekomen 6 oktober 2016, registratienummer 16.11991

2.7.1 ínhoud zienswijze
In 1998 is een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een kantoor/bedrijf aan 
huis. Het los van de woning gesitueerde kantoor is sinds 1998 in gebruik als 
professioneel assurantie- en hypotheekbedrijf met 7 werknemers. Daarnaast bestaan 
de bedrijfsactiviteiten uit het beschikbaar stellen en verhuren van kantoorruimte aan 
derden. In het kantoor worden partijen ontvangen waarmee wordt samengewerkt.

Verzocht wordt om het pand aan te merken als 'Woonhuis met bedrijf' met een 
oppervlakte tussen 125 en 150 m2, met als bedrijvigheid zakelijke dienstverlening en 
maatschappelijke doeleinden. Dit laatste omdat er vraag is om de kantoorruimte te 
gebruiken voor maatschappelijke activiteiten na werktijd, zoals het geven van bijles 
aan jeugd. Wat er nu is geregeld is niet voldoende en komt niet overeen met het 
gebruik van het kantoor/bedrijf sinds de oprichting in 1998. Het is nooit een aan-huis- 
gebonden-beroep geweest. Op het moment dat de hoofdbewoner en mede-eigenaar 
wegvalt, maakt het bestemmingsplan het onmogelijk dat het bedrijf door de andere 
mede-eigenaar wordt voorgezet. Verzoek is dan ook om niet te benoemen dat 
eigenaar van het bedrijf hoofdbewoner moet zijn van het woonhuis.

2.7.2 Reactie gemeente
Reclamant heeft in het kader van de eerdere bestemmingsplanprocedures van het 
bestemmingsplan Geelst' (vastgesteld op 14 februari 2006) en het bestemmingsplan 
Geelst, correctieve herziening 2008' (vastgesteld op 30 september 2008) zienswijzen 
ingediend en nadien beroep ingesteld bij de Raad van State.

Bij het bestemmingsplan 'Zeelst' was reclamant van mening in de (toekomstige) 
gebruiksmogelijkheden van zijn woonhuis met bedrijfsruimte te worden beperkt. De 
huidige bedrijfsruimte is al groter dan de 50 m2 die is toegestaan. Ook was geregeld 
dat de activiteiten uitgevoerd moeten worden door de hoofdbewoner en dat verhuur 
aan derden niet toegestaan is.
De Raad van State heeft in haar uitspraak van 18 april 2007 het beroep ongegrond 
verklaard. Het standpunt dat het beleid erop is gericht om bedrijvigheid uit 
woonwijken te weren werd redelijk geacht.
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Het bestemmingsplan 'Zeelst, herziening 2008' betreft een correctieve herziening. Aan 
het bestemmingsplan Geelst' uit 2006 was bij besluit van 29 augustus 2005 door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant gedeeltelijk goedkeuring 
onthouden. De goedkeuring is onthouden aan de bestemming van een gedeelte van 
het perceel Kapelstraat-Noord 157, omdat het bestaande kantoor (dat groter is dan 50 
m2), ten onrechte onder het overgangsrecht was gebracht. Het aantal vierkante meter 
boven de 50 m2 was niet positief bestemd.
Ook in het kader van deze bestemmingsplanprocedure had reclamant een zienswijze 
ingediend en naderhand beroep ingesteld bij de Raad van State. Reclamant had er 
opnieuw bezwaar tegen dat de activiteiten uitgevoerd moest worden door de 
hoofdbewoner waardoor het onmogelijk is om het kantoor te verhuren aan derden.
De gemeenteraad was wederom van mening dat de eis, dat een zelfstandige, van 
wonen afwijkende bestemming, niet past in een woonomgeving. Dit betekent dat bij 
toekomstige verhuur van de kantoorruimte de bewoner deel moet uitmaken van het 
bedrijf en dat verdere uitbreiding van het kantoor niet is toegestaan. De Raad van 
State verwees in haar uitsprak op 17 februari 2010 naar de voorgeschiedenis en 
oordeelde dat er terecht geen heroverweging heeft plaatsgevonden van de 
toegekende bestemming en dat het plan wederom niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening.

Er heeft in het kader van het bestemmingsplan Geelst 2016' opnieuw geen 
heroverweging van de toegekende mogelijkheden plaatsgevonden. Het beleid is er 
immers nog steeds op gericht om bedrijvigheid uit de woonomgeving te weren. Het 
mogelijk maken dat er een willekeurig zelfstandig kantoor zich kan vestigen, is dan 
ook nog steeds niet wenselijk. Echter is het wettelijk gezien niet toegestaan om het 
bestaande gebruik van het huidige kantoor, waar ook anderen dan reclamant 
werkzaam zijn, opnieuw onder het overgangsrecht te brengen. Om deze reden wordt 
het huidige kantoor in een bijzondere vorm positief bestemd; namelijk door een 
specifieke uitsterfregeling op te nemen. Er wordt een aanduiding opgenomen op het 
kantoorgedeelte ('specifieke vorm van kantoor - uitsterfregeling'). In de regels wordt 
bepaald dat het gebruik van het huidige kantoorpand als een zelfstandig hypotheek- 
assurantiekantoor en daaraan ondergeschikte bedrijfsactiviteiten in de vorm van het 
beschikbaar stellen en verhuren van kantoorruimte aan derden, gestaakt moet worden 
als de bestaande bedrijfsvoering ophoudt te bestaan. Omdat er gesproken wordt over 
een zelfstandig kantoor, staat het gebruik van het pand nu los van de bewoner van de 
aangrenzende woning. Hierdoor is op een passende manier geregeld dat het huidige 
bedrijf ook kan worden voortbestaan als de hoofdbewoner weg zou vallen, maar is wel 
geregeld dat dit alleen voor het specifieke bedrijf geldt vanwege de hiervoor 
genoemde redenen.

Verder is er sprake van een consoliderend bestemmingsplan. Omdat per abuis niet is 
geregeld dat het vloeroppervlak van het kantoor aan huis maximaal 125 m2 mag zijn, 
wordt hiervoor nog een specifieke regeling getroffen door in de regels op te nemen dat 
het 125 m2 van het vloeroppervlak van de woning en/of bijgebouwen voor een aan- 
huis-verbonden beroep mag worden gebruikt. Dit staat los van de uitsterfregeling. Het 
verder vergroten naar 150 m2 is niet gewenst, vanwege de reden dat het beleid er op 
is gericht om bedrijvigheid te weren uit te woonomgeving.

Het toestaan dat het kantoor na werktijd gebruikt kan worden voor maatschappelijke 
doeleinden betreft een verzoek wat apart beoordeeld moet worden. Omdat niet op 
voorhand kan worden ingeschat wat de consequenties zijn voor het woon- en 
leefklimaat, kan nu niet meteen een ruimere bestemming worden opgenomen.

2.7.3 Advies
De zienswijze overnemen door met een uitsterfregeling op te nemen die bepaald dat 
dat het gebruik van het huidige kantoorpand als een zelfstandig hypotheek- 
assurantiekantoor en daaraan ondergeschikte bedrijfsactiviteiten in de vorm van het
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beschikbaar stellen en verhuren van kantoorruimte aan derden, gestaakt moet worden 
als de bestaande bedrijfsvoering ophoudt te bestaan. Daarnaast wordt geregeld dat op 
het perceel Kapelstraat-Noord 157 een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan met 
een oppervlakte van ten hoogste 125 m2.

2.8 De Jager AP&P, de heer De Jager, namens mevrouw Kraayvanger-Van 
Erp, Sint Janstraat 66, 5507 ND te Veldhoven

Brief d.d. 11 oktober 2016, ingekomen 12 oktober 2016, registratienummer 16.12249

2.8.1 ínhoud zienswijze
Reclamant is eigenaar van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Veldhoven, 
sectie D, nummer 5166. Dit perceel sluit aan op het perceel waarop een sportzaal is 
gevestigd (dojo voor judolessen). Dit perceel is eveneens in eigendom van reclamant.

Het perceel met nummer 5166 heeft geen openbaar karakter dus de bestemming als 
openbaar groen is onjuist. Oorspronkelijk had dit perceel in het bestemmingsplan 
'Zeelst-Noord, herziening IV' de bestemming 'tuin en erf'. Het perceel was niet 
meegenomen in het bestemmingsplan 'Zeelst' (2006) omdat er ontwikkelingen waren 
voorzien. In 2015 is het perceel wel meegenomen in het bestemmingsplan Geldhoven 
Actualisatie 2014', omdat er vanwege de actualisatieplicht een bestemming nodig was. 
Gekozen was voor de bestemming 'Groen-Stedelijk'.
Vanwege persoonlijke omstandigheden is het perceel eerder niet tot ontwikkeling 
gebracht. Het perceel is inmiddels gesplitst in Kruisstraat 2 (café en niet in eigendom 
van reclamant) en Kruisstraat 2a (sportzaal en wel in eigendom van reclamant). 
Verzocht wordt om op het perceel achter de sportzaal een bedrijfswoning op te 
richten. Gerefereerd wordt aan de brief van het college van 7 juni 2016 waarbij 
kenbaar wordt gemaakt dat de bouw van een bedrijfswoning alleen mogelijk is met 
een herziening van het bestemmingsplan. Dit moment is nu daar. Reclamant geeft aan 
dat de vervallen bestemming ^uin en erf', met de mogelijkheid om een bedrijfswoning 
op te richten meer in de rede ligt dan de bestemming ^roen'.
Concreet wordt verzocht om de gronden te wijzigen in de bestemming ^ed^f', 
waarbinnen een bedrijfswoning is toegestaan, danwel de regels van het 
ontwerpbestemmingsplan zodanig te formuleren dat een bedrijfswoning op het perceel 
gebouwd kan worden.

2.8.2 Reactie gemeente
In de brief van 7 juni 2016 geven wij aan dat, om uitspraak te kunnen doen over de 
haalbaarheid van een bedrijfswoning, een uitgebreide beoordeling nodig is en dat er 
een principeverzoek moet worden ingediend. Het bestemmingsplan Geelst 2016' 
betreft een consoliderend bestemmingsplan, met als uitgangspunt het opnieuw 
vastleggen van de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Grotere verzoeken 
zoals deze, worden in het kader van dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.
De brief van 7 juni 2016 geeft aan dat er sprake is van een zodanige afwijking van het 
bestemmingsplan 'Zeelst', dat alleen met een herziening van het bestemmingsplan 
Geelst' of een uitgebreide omgevingsvergunning medewerking mogelijk is. Dit 
betekent niet dat dit in het eerstvolgende bestemmingsplan dient te gebeuren. Aan 
het verzoek om een bedrijfswoning mogelijk te maken wordt nu niet 
tegemoetgekomen omdat het nieuwe bestemmingsplan consoliderend van aard is en 
geen grote ontwikkelingen mogelijk maakt.

Op basis van het geldende bestemmingsplan is het perceel bestemd voor plantsoenen, 
parken, groenstroken en andere groenvoorzieningen met daarbij behorende 
voorzieningen. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de mogelijkheden letterlijk 
overgenomen. Het is niet nadrukkelijk bepaald en de bedoeling dat uitsluitend 
openbaar toegankelijke gronden bestemd worden als ^roen'. De bestemming ^roen' 
doet recht aan de bestaande en planologische situatie en blijft dan ook gehandhaafd.
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2.8.3 Advies
De zienswijze niet overnemen.

2.9 De Jager AP&P, de heer of mevrouw A. De Jager, namens de heer Van 
Santvoort, Het Vat 2, 5502 HR te Veldhoven

Brief d.d. 11 oktober 2016, ingekomen 12 oktober 2016, registratienummer 16.12250

2.9.1 ínhoud zienswijze
Reclamant maakt bezwaar tegen het feit dat zijn perceel naast het bouwvlak, bestemd 
is als tuinzone. In de verkaveling van de wijk het Slot is er steeds vanuit gegaan dat 
op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Veldhoven, sectie D, nummer 3773 
een woning zou komen. Ook is dit steeds zo opgenomen in het bestemmingsplan 
''t Slot (1985)' en nadien in het bestemmingsplan 'Zeelst'. Nu de bouwtitel ontbreekt, 
is de mogelijkheid om in de toekomst in een kleiner huis in de vertrouwende omgeving 
te gaan wonen vervallen. Ook is er sprake van economische schade. Verzocht wordt 
om deze omissie te herstellen.

2.9.2 Reactie gemeente
In het geldende bestemmingsplan 'Zeelst' (vastgesteld op 14 februari 2006) is er een 
bouwmogelijkheid voor een vrijstaande woning Ctype A1') opgenomen voor het 
perceel kadastraal bekend als Gemeente Veldhoven, sectie D, nummer 4135. Naar dit 
nummer wordt op de kaarten bij de zienswijze verwezen, echter in de tekst van de 
zienswijze is er een foutieve verwijzing opgenomen. Desalniettemin is de directe 
bouwtitel per abuis komen te vervallen en wordt deze hersteld. De voorgevellijn wordt 
overgenomen uit het geldende bestemmingsplan Geelst'. Het bouwvlak komt op 3 
meter uit beide zijdelingse perceelgrenzen te liggen en wordt 15 meter diep. De 
goothoogte wordt op maximaal 4,5 meter gesteld en de bouwhoogte op maximaal 10 
meter.

2.9.3 Advies
De zienswijze overnemen door op het perceel kadastraal bekend Gemeente 
Veldhoven, sectie D, nummer 4135 een bouwmogelijkheid voor een vrijstaande 
woning op te nemen.

2.10 Jonkers Advies, de heer Jonkers, namens Bandenhandel Tielemans B.V., 
gevestigd Kruisstraat 126b, 5502 JJ te Veldhoven

Brief d.d. 12 oktober 2016 en brief d.d. 13 oktober, beiden ingekomen d.d. 13 oktober 
2016, registratienummers 16.12255 en 16.2299

2.10.1 Inhoud zienswijze
a. De te koop staande boerderij op het perceel Kruisstraat 128a heeft nu de 

bestemming 'Bedrijventerrein', alsmede de specifieke functieaanduiding 
'Dienstverlening'. De boerderij is lange tijd in gebruik geweest voor een combinatie 
wonen-werken. In de huidige bestemmingsregeling is het wonen echter niet 
opgenomen en daardoor kan het pand enkel nog bedrijfsmatig worden gebruikt. 
Verzocht wordt om een passende bestemming toe te kennen die aansluit bij de 
historie en de specifieke gebruiksmogelijkheden van dit pand. De bestemming 
Gemengd' lijkt daarbij het meest voor de hand te liggen, waarbij de 
horecamogelijkheden niet op deze locatie aan de orde zijn.

b. Van oorsprong wordt het bedrijfsterrein Kruisstraat 126b ontsloten via het 
voorliggende perceel Kruisstraat 126. Dat perceel was aanvankelijk in eigendom 
van reclamant, maar is enkele jaren geleden verkocht. Daarbij is een nieuwe 
kadastrale grens vastgelegd tussen beide percelen. In het
ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel Kruisstraat 126 een wat merkwaardig 
gevormd bouwvlak gekregen, dat evenwel deels loopt over het perceel van
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reclamant. Verzocht wordt om dit aan te passen. Tevens wordt verzocht om het 
deel van het voormalige perceel Kruisstraat 126, dat na de verkoop in eigendom is 
achtergebleven, eveneens te bestemmen tot 'Bedrijventerrein'. Daarop is immers in 
de huidige situatie de ontsluiting van het achterliggende bedrijfsterrein gesitueerd.

c. Op het perceel Kruisstraat 126b is de bandenhandel van reclamant gevestigd. Daar 
vindt de opslag van banden en overige materialen die daarmee verband houden, 
plaats. Op het achterste gedeelte van het naastgelegen perceel Kruisstraat 128 is 
de werkplaats gevestigd, waar de bandenopslag en- montage plaatsvindt,
Ingevolge de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn bedrijven in milieucategorie 1 en 2, 
zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, toegelaten. De onderhavige 
bedrijfsvoering is hierdoor bij recht toegestaan. Echter een onderdeel van de 
bedrijfsactiviteiten betreft intussen al tal van jaren de (groot)handel in 
gebruikte/versleten autobanden, een activiteit die volgens de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten in tenminste een milieucategorie 3.1 valt. Verzocht wordt om 
voor de activiteiten een specifieke aanduiding op te nemen, die deze bestaande en 
legale activiteiten veilig stelt.

d. Opgemerkt wordt dat de bouwregel opgenomen in artikel 5.2.1, op grond waarvan 
de oppervlakte van een bouwperceel niet groter mag zijn dan 3.000 m2, niet 
passend is voor het bedrijf nu dit al tal van jaren een oppervlakte heeft van meer 
dan 5.000 m2. Verzocht wordt om een regeling op te nemen die de bestaande 
maten op dit punt veilig stelt.

2.10.2 Reactie gemeente
a. Het bestemmingsplan betreft een consoliderend bestemmingsplan met als 

uitgangspunt het opnieuw vastleggen van de bestaande gebruiks- en 
bouwmogelijkheden, conform de meest actuele beleidsruimte. Het 
bestemmingsplan Geelst' en Geelst, herziening I' zijn geldend. In deze 
bestemmingsplannen is er geen woning bestemd. Het in gebruik nemen van het 
pand als woning betreft een nieuw en ^root' verzoek wat niet past binnen het 
karakter van dit bestemmingsplan en apart beoordeeld moet worden.
Daarnaast geeft reclamant aan graag een bestemming 'Gemengd' te krijgen. 
Refererend aan de bestemming 'Gemengd' in het onderhavige bestemmingsplan 
Geelst 2016', betekent dit dat ^etto' alleen verzocht wordt om de mogelijkheid 
voor een maatschappelijke functie mogelijk te maken. Omdat niet op voorhand kan 
worden ingeschat wat de consequenties zijn voor het woon- en leefklimaat (denk 
bijvoorbeeld aan parkeren en de verkeersaantrekkende werking), kan niet nu 
meteen een ruimere bestemming worden opgenomen. Dit zou ook gelden voor 
andere functies dan de maatschappelijke functies. Als zich een concreet initiatief 
voordoet, wordt dit eveneens als apart verzoek afgewogen en behandeld.

b. Het bouwvlak van de woning aan de Kruisstraat 126 is gebaseerd op de oude 
situatie. Op verzoek van reclamant wordt het perceel kadastraal bekend als 
Gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2678 bestemd als ^d^vente^em' wat 
recht doet aan de bestaande situatie. In het verlengde hiervan wordt het bouwvlak 
van de woning aan de Kruisstraat 126 verkleind en begrensd door de bestaande 
zijgevel.

c. De constatering van reclamant is juist. Het betreft een activiteit die al jaren 
aanwezig is en waarvoor een vergunning is verleend. Ingestemd kan worden met 
de voorgestelde aanpassing, met dien verstande dat het milieucategorie 3.2 is, 
aangezien het bedrijfsoppervlak groter is dan 1.000 m2 (zie ook onder punt d).

d. Het is niet de bedoeling dat bestaande grotere bouwpercelen niet mogen blijven 
bestaan. Om deze reden wordt het artikel 5.2.1 aangepast van ^e oppervlakte van 
een bouwperceel mag niet groter zijn dan 3.000 m2' in ^e oppervlakte van een 
bouwperceel mag niet groter zijn dan 3.000 m2, met dien verstande dat indien een 
bestaand bouwperceel groter is, de bestaande oppervlakte is toegestaan'.
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2.10.3 Advies
De zienswijze deels overnemen door:
- Het bouwvlak van de woning aan de Kruisstraat 126 te leggen op de bestaande 

zijgevel en het perceel kadastraal bekend als Gemeente Veldhoven, sectie K 
nummer 2678 te bestemmen als 'Bedrijventerrein'.

- Op de percelen Kruisstraat 128 en 126B wordt een aanduiding opgenomen die 
regelt dat de bestaande (groot)handel in gebruikte/versleten banden in 
milieucategorie 3.2 is toegestaan.

- Artikel 5.2.1. aan te passen in: ^e oppervlakte van een bouwperceel mag niet 
groter zijn dan 3.000 m2, met dien verstande dat indien een bestaand bouwperceel 
groter is, de bestaande oppervlakte is toegestaan'.
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3 Ambtshalve aanpassingen

3.1 Toelichting
- De nieuwe woonvisie wordt behandeld in de toelichting aangezien deze op 11 

oktober 2016 is vastgesteld.
- In paragraaf 4.7 wordt de dubbele tekst onder het kopje 'gemeente Veldhoven' 

eenmaal verwijderd.
- De paragraaf externe veiligheid wordt inhoudelijk verbeterd, conform de tekst zoals 

opgenomen in bijlage 1 bij deze nota.
- In paragraaf 4.8 (archeologie) kan de tekst bovenstaande waarden zijn op de 

verbeelding van het bestemmingsplan opgenomen als dubbelbestemming baarde 
Archeologie 1', baarde Archeologie 2' en baarde Archeologie 3'' vanwege een 
doublure eenmaal worden verwijderd.

- In paragraaf 4.8 (archeologie) wordt achter de zin 'Is de oppervlakte of diepte van 
het gebied waar bodemingrepen plaatsvinden kleiner dan de ondergrens, dan is een 
archeologisch vooronderzoek niet nodig' aangevuld met de tekst 'ten opzichte van 
de gebieden categorie 2 en categorie 5'.

3.2 Regels
- Binnen de bestemmingen 'Dienstverlening', 'Gemengd', 'Horeca', 'Kantoor', 

'Maatschappelijk' en 'Sport', wordt geregeld dat ondergeschikte detailhandel is 
toegestaan.

- Binnen de woonbestemmingen worden in- en uitritten mogelijk gemaakt.
- Bij de bestemming 'Wonen-Geschakeld' wordt geregeld dat bijgebouwen een 

andere goot- en bouwhoogte mogen hebben dan 3,2 respectievelijk 4,5 meter als 
er een aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is 
opgenomen.

- In de diverse bestemmingen is een overbodige dubbele regeling opgenomen om te 
regelen dat bij bestaande platte daken, tevens een plat dak (dakhelling maximaal 5 
graden) is toegestaan. Deze doublure wordt hersteld.

- Ten behoeve van de gestapelde woningen aan het Borghoutspark 29 wordt een 
bijgebouwenregeling opgenomen. Op basis van de verbeelding zijn deze wel 
toegestaan, maar er is per abuis geen regeling getroffen.

- Binnen de bestemming 'Wonen-Vrijstaand' wordt de naamgeving van de aanduiding 
'maximum oppervlak' tekstueel aangepast in 'maximum bebouwd oppervlak'. Ook 
wordt bepaald dat indien deze aanduiding is opgenomen, het maximum 
voorgeschreven bebouwingspercentage niet van toepassing is.

- Op het perceel Heuvelstraat 58-60 wordt met een aanduiding geregeld dat er 
tevens een groothandel in kappersbenodigdheden is toegestaan. Voorwaarde is dat 
ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan 'Zeelst 2016' een 
omgevingsprocedure is doorlopen en er geen bezwaren tegen het gebruik zijn 
ingediend.

3.3 Verbeelding
- Het bestaande en vergunde bijgebouw voor de woning op het perceel Molenstraat 

13a wordt binnen de zone 'bijgebouwen' opgenomen.
- De bijgebouwenaanduiding voor de woning aan het Vloeteind 2 wordt verruimd, 

aangezien het zijperceel breder is dan 4 meter.
- De woonbestemming van de woning St. Severinuslaan 2 wordt, conform de 

bestaande situatie, richting het zuiden vergroot teneinde de verkeersbestemming 
met aanduiding 'garagebox' te verkleinen

- Op het perceel Heuvelstraat 58-60 wordt binnen de bestemming 'Maatschappelijk' 
een aanduiding opgenomen zodat er tevens een groothandel in 
kappersbenodigdheden mogelijk is. Voorwaarde is dat ten tijde van vaststelling van 
het bestemmingsplan 'Zeelst 2016' een omgevingsprocedure is doorlopen en er 
geen bezwaren tegen het gebruik zijn ingediend.
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Bijlage 1 - aangepaste paragraaf Externe veiligheid 

4.12 Externe veiligheid
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de 
risicovolle activiteit zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico's 
kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld omwonenden. Bij ruimtelijke plannen dient aandacht 
te worden besteed aan de vraag of er risicovolle activiteiten in en/of nabij het 
plangebied aanwezig zijn c.q. komen en zo ja, of er sprake is van een toelaatbaar 
risico.

Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is de 
kans per jaar dat één persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs 
een transportroute of nabij een inrichting verblijft, komt te overlijden als gevolg van 
een incident met het vervoer, de opslag en/of de handeling van gevaarlijke stoffen.

Daarbij is de omvang van het risico een functie van de afstand waarbij geldt: hoe 
groter de afstand, des te kleiner het risico. De risico's worden weergegeven in PR 
risicocontouren.

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van een transportroute of een inrichting voor handelingen met gevaarlijke 
stoffen in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. In tegenstelling 
tot het plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar een 
oriëntatiewaarde. Deze oriëntatiewaarde kan gezien worden als een streefwaarde en 
heeft geen juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk 
mits dit in de besluitvorming door het bevoegd gezag gemotiveerd wordt middels een 
verantwoordingsverplichting.

Het beleid inzake externe veiligheid is gericht op de beheersing van risico's voor de 
omgeving. De volgende besluiten zijn hierbij van belang bij ruimtelijke procedures:
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van 2004 (sindsdien enkele keren 

aangepast);
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn milieukwaliteitseisen op het 
gebied van externe veiligheid geformuleerd. Dit besluit heeft tot doel de risico's 
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met 
gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

2. Besluit transportroutes externe veiligheid (Bevt) van 1 april 2015;
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg/spoor leidt tot risico's voor de 
omgeving. Er is daarom regelgeving opgesteld om te komen tot een afweging van 
veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in 
relatie tot de omgeving.

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van 1 januari 2011.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen door ondergrondse buisleidingen leidt tot 
risico's voor de omgeving. Er is daarom regelgeving opgesteld om te komen tot een 
afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke 
stoffen in relatie tot de omgeving.

Luchthavens
Het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht is geen aspect dat in het kader van 
externe veiligheid moet worden beschouwd. Wel kunnen op basis van 
vliegtuigbewegingen plaatsgebonden risicocontouren aanwezig zijn. Het gevaar is dat 
een vliegtuig of helikopter neerstort. Het meest waarschijnlijk is dat dit gebeurt op of 
vlakbij een start- of landingsbaan, binnen een gebied van ongeveer 300 meter breed 
en een kilometer ervoor en erna. Dit gebied wordt Zone-1 genoemd. Het is op de 
risicokaart als een (smalle) ovale strook te zien.
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Beleidsvisie externe veiligheid Veldhoven
In 2008 is de Beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. De beleidsvisie bestaat onder 
meer uit een inventarisatie van de risicovolle activiteiten in Veldhoven en een analyse 
van de beheersbaarheid en organisatie externe veiligheid. Verder zijn de knelpunten 
en ambities inzake de omgang met (nieuwe) risicovolle activiteiten, de 
beheersbaarheid en de (eigen) organisatie externe veiligheid verwoord en is een 
planologisch beleidskader voor de beheersing van het groepsrisico opgenomen dat 
voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Tot slot zijn in de beleidsvisie bestuurlijke 
beslispunten en een concept uitvoeringsprogramma voor de komende jaren verwoord. 
Voor de drie gebieden de A2M67-zone, de bedrijventerreinen en het resterend gebied 
binnen de gemeentegrenzen is een planologisch kader opgenomen dat toegepast dient 
te worden bij nieuwe projecten binnen het invloedsgebied van risicobronnen externe 
veiligheid. Deze planologische kaders geven richting aan de mogelijkheden voor 
diverse functies en geven randvoorwaarden voor bijvoorbeeld bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid.

Analyse plangebied
Uit de risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat de volgende risicobronnen aanwezig 
zijn nabij / binnen het plangebied.
- Inrichtingen: binnen het plangebied zijn twee inrichtingen vermeld risicokaart: het 

pand van de Severinus Stichting (Honk 1) en de sportschool David Lloyd (Pieter 
Zuidlaan 30). Hier zijn opslagtanks voor vloeistoffen (chloorbleekloog) aanwezig, 
die beperkte veiligheidsrisico's opleveren voor het plangebied.

- Transport: het plangebied ligt binnen 200 meter zone van de snelweg A2. In 
verband met de N2 parallelwegen, gelegen aan beide zijden van de A2, ligt het 
plangebied buiten de plaatsgebonden risicocontour en het plasbrandaandachtgebied 
van de A2 hoofdroute.

- N2 parallelwegen en de overige hoofdwegen: voor de N2 parallelwegen en de 
overige hoofdwegen zijn geen plaatsgebonden risicocontour vastgesteld (zie o.a. 
rapportage 'gewijzigde A2 zone regio Eindhoven in Basisnet, onderzoek externe 
veiligheid' (Milieudienst Regio Eindhoven, 2010)).

- Buisleidingen: in het plangebied zijn geen ondergrondse buisleidingen gelegen.
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Figuur 15: Uitsnede risicokaart provincie Noord-Brabant

Conclusies en restrisico
In het plangebied zijn twee risicovolle inrichtingen gelegen met beperkte risico's naar 
de omgeving. In dit plan worden echter geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt nabij 
deze inrichtingen. Verder ligt het plangebied binnen het invloedsgebied van de 
snelweg A2. Personen in het plangebied worden aan externe veiligheidsrisico's 
blootgesteld, ook na maatregelen. Vanwege de ligging van het bestemmingsplan 
binnen het invloedsgebied van deze risicobronnen is de verantwoordingsplicht beperkt 
ingevuld. De reden hiervoor is dat er sprake is van een conserverend plan, dat geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt nabij voornoemde risicobronnen én dat er op 
dit moment geen sprake is van een overschrijding van de oriënterende waarde van 
het groepsrisico ten gevolge van de snelweg A2.

Verder is beoordeeld dat:
- de bereikbaarheid van het plangebied goed is;
- goede communicatie een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van 

personen.
In Veldhoven vindt risicocommunicatie plaats onder meer via de risicokaart en de 
Denk Vooruit campagne;

- in het plangebied een WAS-installatie (Waarschuwings -en alarmeringssysteem) 
aanwezig is, die de mogelijkheid biedt om de bewoners bij bv. een calamiteit bv. op 
de A2, tijdig te waarschuwen;

- de aanwezigen het plangebied goed kunnen ontvluchten;
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- bij een incident met een toxische wolk binnen schuilen de beste oplossing is;
- de opkomsttijd van de brandweer conform het vastgestelde dekkings- en 

spreidingsplan is.

Gezien het vorengaande kan worden geconcludeerd dat het restrisico beperkt en 
acceptabel is.
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Beste Gemeenteraad,

Graag wil ik u hartelijk danken voor de mogelijk maken om onze zienswijze toe 
te lichten.

Middels een schrijven hebben wij op 3 Oktober officieel een bezwaar ingediend 
op de voornemens om de bestemming "verspreide voorzieningen" op het pand 
aan de heuvel 9 te vervangen door "gemengd". Hiermee komt de bestemming 
"detailhandel" te vervallen. In het pand zit momenteel de nagelstudio van mijn 
vrouw gevestigd. Naast het aanbieden van diverse behandelingen komt een 
aanzienlijk deel van het inkomen voort uit de verkoop van producten (kleding, 
sierraden, etc).

Het verbaast ons dat de gemeente zonder ooit te zijn komen kijken, heeft 
geconcludeerd dat deze vorm van inkomsten ondergeschikt is. In het pand zou al 
sinds jaar en dag geen detailhandel meer hebben gezeten. Er wordt hierbij 
voorbij gegaan dat er voorheen diverse winkels hebben gezeten.
In de reactie van de gemeente op onze zienswijze staat geschreven dat het niet 
langer mogelijk maken van detailhandel op een perceel wat volgens de gemeente 
al sinds jaren niet meer als zodanig wordt gebruikt, meer dan voldoende wordt 
gecompenseerd en er geen reden is om af te wijken van het huidige beleid. Als 
vergelijk, dit voelt alsof ons een auto wordt afgenomen en we er een fiets voor in 
de plaats krijgen met als onderbouwing dat we de auto toch niet veel gebruiken?

In 2006 hebben wij het pand gekocht met de gedachte, dat mocht mijn vrouw 
arbeidsongeschikt raken door de ongezonde werkhouding als nagelstyliste, zij 
haar bedrijf altijd zou kunnen voortzetten in de detailhandel. De 2de reden 
waarom we het pand gekocht hebben is onze oudedagvoorziening. Mocht mijn 
vrouw stoppen met de nagelstudio, dan kunnen we het pand met bestemming 
detailhandel eenvoudig verhuren, dan wel verkopen. Het wegnemen van deze 
bestemming zal het zoeken naar een nieuwe huurder moeilijker maken en een 
waardevermindering van het pand zijn bij een eventuele verkoop.

Wij begrijpen de gedachte achter de visie "meebewegen binnen kaders" om het 
aanbod m2 winkelvloeroppervlak niet verder uit te breiden om zo het city 
centrum te promoten. Het elimineren van detailhandel staat echter nergens 
beschreven. De hoge huurprijzen in het city centrum zijn voor vele (startende) 
ondernemingen niet haalbaar en het uitwijken naar wijken zoals Zeelst is dan 
een prima alternatief.
Indien deze mogelijkheid zich niet meer voordoet zullen diverse ondernemingen 
gedwongen uitwijken naar omliggende gemeenten wat mijns inziens niet de 
bedoeling kan zijn van de gemeente Veldhoven.

Ook de opmerking dat wij de mogelijkheid hebben om een schadeclaim in te 
dienen als compensatie voor de waardevermindering van het pand vinden wij 
een vreemd uitganspunt. Het kan niet de bedoeling zijn dat een gemeente haar 
bewoners graag voor het gerecht ziet.



Normaals, wij zijn de gemeente zeer erkentelijk voor de verbreding van het 
bestemmingsplan op het pand aan de heuvel 9, en de toezegging van 
ondergeschikte detailhandel tot 300Zo, maar zouden graag zien dat de gemeente 
alsnog de bestemming detailhandel handhaaft en toevoegt aan het nieuwe 
bestemmingsplan "Zeelst 2016".

Voor alsnog gaan wij ervan uit dat de gemeente een wijze beslissing maakt en 
inziet dat het wegnemen van een bestemming geen juiste keuze is.

Op een goede afloop vertrouwende,

Met vriendelijke groet

Roel Verschuren
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Adviesnota raad
Vaststellen Bestemmingsplan Grote Kerkepad 10

Samenvatting

Bijgevoegd bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' voorziet in een goede, flexibele en 
actuele regeling voor het plangebied. Er worden binnen de bestemming 'Wonen - 
Vrijstaand' drie bouwvlakken toegekend; voor iedere vrijstaande woning één.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00071-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer o_ 
NL.IMRO.0861.BP00071-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze op het bestemmingsplan 'Grote 
Kerkepad 10' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10'' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10'.

Inleiding

Aan de Grote Kerkepad 10 is momenteel één woning met een aantal bijgebouwen 
aanwezig (zie afbeelding hieronder). De grote bijgebouwen stammen uit de tijd dat de 
woning onderdeel was van een vollegronds teeltbedrijf. Dit bedrijf is enige jaren 
geleden gesaneerd. De toekomstige eigenaren van het plangebied zijn voornemens 
om de bestaande woning met bijgebouwen te slopen en er drie vrijstaande woningen 
voor terug te bouwen. Het nieuwe bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' maakt deze 
bestemmingswijziging mogelijk en voorziet in een goede, flexibele en actuele regeling 
voor het plangebied. Er worden binnen de bestemming 'Wonen - Vrijstaand' drie 
bouwvlakken toegekend; voor iedere vrijstaande woning één.

Eerder dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende 
deze termijn is één zienswijze ingediend.
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Relevante (wettelijke) beleidskaders

> Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan
> Artikel 6.12, lid 1 Wro: vaststellen exploitatieplan
> Verordening ruimte 2014

Beoogd effect

De realisatie van drie woningen mogelijk maken door een planologisch en juridisch 
goede en actuele situatie ter plaatse van Grote Kerkepad 10 te creëren.

Argumenten

1.1 en 2.1. De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing en verbetering van het 
bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10'

Uw gemeenteraad is bevoegd een bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te 
stellen. Ook is uw gemeenteraad bevoegd te oordelen over de ingediende zienswijzen. 
Tegen het bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' is één zienswijze ingediend.
De heer Coppelmans, eigenaar van tuincentrum Coppelmans ziet het plan als 
mogelijke belemmering voor de herontwikkeling van zijn tuincentrum. Het college is 
met de heer Coppelmans in gesprek over de verplaatsing van diens bedrijf aan 
Sondervick 19. Om te komen tot een goede herontwikkeling van de locatie is nog 
voldoende speelruimte over. De milieugevoelige woningen komen op meer dan 10 
meter afstand van het bedrijf te liggen. Omdat het plangebied voor milieuzoneringen 
kan worden aangeduid als een gemengd gebied, is dit een voldoende afstand tot het 
bedrijf. Sprake van mogelijke indirecte lichthinder is niet relevant voor het 
bestemmingsplan in kwestie.

De zienswijze heeft dan ook niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan 
^rote Kerkepad 10'. Voor de volledige ingediende zienswijze en het antwoord hierop
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wordt verwezen naar de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' (oktober 2016)'.

1.1 en 2.1 Enkele ambtshalve aanpassingen hebben het plan op details verbeterd.
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast aan de nieuwste modelregels 
(september 2016) van de gemeente Veldhoven en in de toelichting van het plan is de 
paragraaf Natuur en ecologie aangepast.

3.1. Geen exploitatieplan vaststellen
Met de initiatiefnemers zijn overeenkomsten gesloten, op basis waarvan het verhaal 
van kosten van de bestemmingsplannen is verzekerd. Conform het gestelde in artikel 
6.12, lid 2 Wro hoeft er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

4.1 De provincie verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 
bestemmingsplan
De provincie heeft geen zienswijze op het plan ingediend en kan daarom worden 
gevraagd in te stemmen met een versnelde publicatie van het bestemmingsplan.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een juridische procedure kan leiden tot vertraging van de uitvoering van het 
plan

Door belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State. Dit kan leiden tot vertraging in de procedure. Initiatiefnemers 
zijn hiervan op de hoogte.

Financiën

De door de gemeente te maken kosten worden verhaald op de initiatiefnemer van het 
plan. Hiervoor is een anterieure exploitatieovereenkomst d.d. 9 maart 2016 getekend

Eventuele toegekende planschade wordt via de daarvoor vastgestelde procedure 
(procedureverordening tegemoetkoming planschade) behandeld en dus los van de 
exploitatiebijdrage verhaald. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een getekende 
Planschadeverhaalsovereenkomst d.d. 9 maart 2016.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk 
voorgeschreven, wijze bekend gemaakt in de Staatscourant, het Veldhovens 
Weekblad, en beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De indiener van de zienswijze wordt schriftelijk 
geïnformeerd zodra de stukken naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Uitvoering | planning

De planning is dat het bestemmingsplan door uw gemeenteraad op 13 december 2016 
wordt vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' zal direct na vaststelling 
naar de provincie worden toegestuurd. Verzocht wordt aan de provincie om zo spoedig 
mogelijk op het plan te reageren. Hierna wordt het plan ter visie gelegd.

Bijlagen
- Ontwerpbestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' (zie www.ruimtelijkeplannen.nl 

met planIdn: NL.IMRO.0861.BP00071)

3 Z 4



- Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplannen 'Grote Kerkepad 10'.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De gemeenteraad adviseert bij de oordeelsvormende vergadering het besluit 
ongewijzigd als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 13 december.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De resultaten van de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geven 
geen aanleiding om de stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.123
13 december 2016 
10
Vaststellen Bestemmingsplan Grote Kerkepad 10

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nr. 
16.122

overwegende dat

- het ontwerpbestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' van 29 juli 2016 tot en met 8 
september 2016 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan één zienswijze is ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00071-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00071-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze op het bestemmingsplan ^rote 
Kerkepad 10' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplannen ^rote Kerkepad 10'' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan ^rote Kerkepad 10'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 13 december 2016

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10'

Gemeente Veldhoven 
Oktober 2016
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1. Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10' is op 27 juli 2016 bekendgemaakt. 
In de bekendmaking is vermeld dat met ingang van 29 juli 2016 tot en met 8 
september 2016 een zienswijze kon worden ingediend.
Tijdens de termijn van ter inzage legging is één zienswijze ingediend.
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden deze zienswijze besproken en wordt 
aangegeven of deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het 
ontwerpbestemmingsplan. In hoofdstuk 3 staan de ambtshalve wijzigingen vernoemd.

2. Zienswijze en beantwoording

2.1 ingekomen zienswijze

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

» De heer E. Coppelmans (Coppelmans Tuincentrum), Sondervick 17/19. De 
zienswijze is binnengekomen op 6 september 2016.

Ontvankelijkheid
Gelet op het feit dat de zienswijze binnen de gestelde termijn is ontvangen en ook 
voor het overige voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid, is de zienswijze 
ontvankelijk.

Onderstaand wordt de zienswijze samengevat en beantwoord en wordt aangegeven of 
de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.2 Samenvatting en beoordeling zienswijze

Bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10'

» De heer E. Coppelmans (Coppelmans Tuincentrum), Sondervick 17/19. 
De zienswijze is binnengekomen op 6 september 2016.

a. Zienswijze: In het bestemmingsplan wordt naar visie van de indiener 
onvoldoende goed aandacht besteed aan een prettig woon- en leefklimaat voor 
de op te richten woningen en leidt het plan tot aanzienlijk meer klachten en 
bezwaren voor de bedrijfsactiviteiten aan Sondervick 17/19.

Reactie: Het plangebied kan voor milieuzoneringen worden aangeduid als een 
gemengd gebied'. Het is gelegen naast een bedrijf, een kinderboerderij en 
nabij sportvelden. Hoewel gelegen aan een doodlopende straat, is de 
Kromstraat Z Sondervick, waarop de Grote Kerkepad aansluit, een belangrijke 
doorgaande weg in Veldhoven-dorp. Vanwege deze ligging kan de richtafstand 
zoals weergegeven in de VNG-brochure met recht met één afstandsstap 
worden verlaagd naar 10 meter. Dit is ook gebeurd bij het bestemmingsplan 
Sondervick 19' uit 2013. De afstand van 20 meter van de milieugevoelige 
objecten tot de bedrijfsinrichting is voldoende.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

b. Zienswijze: Het aspect lichthinder wordt buiten beschouwing gelaten.
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Reactie: Sprake van mogelijke indirecte lichthinder is milieutechnisch niet 
relevant voor het bestemmingsplan in kwestie.

De buitenverlichting van de indiener is bedoeld voor belichting van het eigen 
terrein: daar waar geparkeerd wordt en waar producten zijn uitgestald. De 
verlichting is aan de gevel van het pand gehangen en dat is op ruim 36 meter 
van de huidige woning. In het nieuwe bestemmingsplan komen de woningen 
ca. 6 meter naar voren toe. De afstand van de buitenverlichting met de op de 
richten woningen is daardoor nog steeds ruim 30 meter.

Op de rand van het terrein van Coppelmans is ter afscheiding een hekwerk 
geplaatst waarlangs een doek is gespannen. Dit doek zorgt voor 
schaduwwerking naar de woningen aan de Grote Kerkepad. Tussen de Grote 
Kerkepad en het Cees Slegers-fietspad is bovendien een aantal lantaarnpalen 
aanwezig hetgeen inhoudt dat het terrein aan de Grote Kerkepad 10 reeds 
verlicht wordt.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

c. Zienswijze: Het laden en lossen t.b.v. het tuincentrum gebeurt uitsluitend via 
de Grote Kerkepad. Het pad is te smal voor auto's om elkaar te passeren. Dat 
passeren gaat nu vaak over de erfverharding van de bestaande woning aan 
Grote Kerkepad 10. In de nieuwe situatie is het niet mogelijk voor auto's om 
elkaar te passeren omdat de erfverharding van de te amoveren woning wordt 
verwijderd.

Reactie: De Grote Kerkepad is een ca. 3,5 meter brede straat en het klopt dat 
het voor auto's lastig is om elkaar te passeren. De soms voor passeren 
gebruikte erfverharding van de huidige woning is nooit als zodanig bedoeld en 
ingericht. Er kan daarom geen aanspraak op gemaakt worden. De Grote 
Kerkepad is een (voor gemotoriseerd verkeer) doodlopende straat waar slechts 
verkeer van/naar de woningen en het tuincentrum overheen rijdt. Door de 
toevoeging van twee woningen is per saldo geen toename in verkeer te 
verwachten omdat de verkoop van asperges stopt. Er is eerder sprake van een 
vermindering van het verkeer.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

d. Zienswijze: Indiener geeft aan dat het voorliggende bestemmingsplan geen 
rekening houdt met een breder ontwikkelplan dat hij heeft voor (de locatie 
van) het tuincentrum.

Reactie: Het ontwikkelplan van indiener wordt afzonderlijk behandeld. Het 
staat los van het voorliggende bestemmingsplan ’Grote Kerkepad 10'. Het 
college is met de heer Coppelmans in gesprek over de verplaatsing van diens 
bedrijf aan Sondervick 19. Om te komen tot een goede herontwikkeling van de 
locatie is nog voldoende speelruimte over. Het voorliggende bestemmingsplan 
'Grote Kerkepad 10' vormt geen belemmering voor de herontwikkeling van 
Coppelmans.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.
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3. Ambtshalve aanpassingen

Hieronder staan de ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 
10. Kleine redactionele aanpassingen van de tekst worden hier niet afzonderlijk 
vermeld.

Bestemmingsplan 'Grote Kerkepad 10'

Verbeelding

Geen.

Regels

De regels zijn aangepast aan de nieuwste modelregels (september 2016) van de 
gemeente Veldhoven.

Artikel 1 Begrippen
1.39 Dienstverlening is aangepast

Artikel 2 Wijze van meten
2.1 afstand van een gebouw tot de achterperceelsgrens is verwijderd.
2.2 afstand van een gebouw tot een perceelsgrens is aangepast.
2.3 de afstand van de voorgevel van een hoofdgebouw tot de gevellijn is 

verwijderd.
2.5 bebouwingspercentage is verplaatst.
2.6 bouwhoogte van een antenne-installatie is verplaatst.
2.7 bouwhoogte van een gebouw of bouwwerk vervangen door modelregel 

de bouwhoogte van een bouwwerk.
2.10 (breedte van gebouwen) en 2.12 (diepte van gebouwen) zijn vervangen 

door modelregel breedte, lengte en diepte van een bouwwerk. Dit is in 
dit bestemmingsplan artikel 2.5 geworden.

2.14 goot- en/of boeibordhoogte van gebouwen is verwijderd.
2.18 vloeroppervlakte is gewijzigd.

Artikel 3 Wonen - Vrijstaand
3.2.2 Hoofdgebouw is ter plaatse van lid c (dakhellingen) aangepast: .f en .g 

zijn toegevoegd. Dit is artikel 3.2.3 geworden.
3.5.1 Bewoning: .e toegevoegd. Dit is artikel 3.4.1 geworden.
3.5.2. Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven is aangepast.
3.6.2. Mantelzorg is aangepast.

De dubbelingen ten aanzien van artikelen 3.3 en 5.3 zijn verwijderd.

Toelichting
In de Toelichting is paragraaf 4.9 Natuur en ecologie aangepast. Er is na het 
voorontwerp bestemmingsplan een vleermuizenonderzoek uitgevoerd. De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland heeft een ontheffing verleend als bedoeld in artikel 75 
van de Flora- en faunawet voor de verbodsbepaling in artikel 11 voor zover dit betreft 
het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis.
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gemeente Veldhoven
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Adviesnota raad
Vaststellen sport- en beweegbeleid 'Veldhoven Beweegt'
Samenvatting

De kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger" had een looptijd tot 2014. Door de 
huidige snel veranderende samenleving, de grote veranderingen in het sociaal domein 
vanwege de diverse decentralisaties en op basis van de resultaten van het 
samenspraakproces is de behoefte aan een nieuw visiedocument voor sport en 
bewegen gebleken. Een document dat bevordert dat elke inwoner, uit het oogpunt van 
gezondheid, vorming en ontplooiing op verantwoorde wijze kan sporten en bewegen.

In het nu voorliggende visiedocument "Veldhoven Beweegt!", worden de kaders 
aangegeven voor het toekomst bestendig sport- en beweegbeleid. De 
sportaccommodaties zullen een belangrijke rol blijven spelen, maar nieuwe 
ontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen, vragen om nieuwe activiteiten. 
Niet alleen voor komend jaar maar ook voor de middellange termijn.

Beslispunten

1. Het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' vast te stellen.
2. De op het visiedocument gebaseerde uitwerkingsnota's ter besluitvorming aan 
de raad voor te leggen.

Inleiding

Door de huidige snel veranderende samenleving, de grote veranderingen in het sociaal 
domein vanwege de diverse decentralisaties en op basis van de resultaten van het 
samenspraakproces is de behoefte aan een nieuw visiedocument voor sport en 
bewegen gebleken. Daarom actualiseren we de vigerende Kadernota Sport 
'Veldhoven: een sport hoger' 2009-2014.

Dankzij de inbreng van de partners in dit constructieve samenspraaktraject leggen we 
een nieuw Veldhovens sport- en beweegbeleid aan u voor. Dit beleid richt zich op twee 
belangrijke pijlers: sportparticipatie en sport- en beweegklimaat (onderverdeeld in 
sportieve ruimte en sportaanbieders).

1. Sportparticipatie
Alle Veldhovenaren kunnen genieten van sport en bewegen, ieder op zijn eigen 
manier en niveau. Voor elke doelgroep is er een betaalbaar, passend sport- en 
beweegaanbod verzorgd door een breed scala aan sportaanbieders. We trekken 
daarin op met lokale (maatschappelijke) partijen en aanbieders.

2. Sport- en beweegklimaat of infrastructuur
Sportieve ruimte
De voorzieningen op het gebied van sport zijn uitdagend om diverse 
doelgroepen te voorzien in hun behoeften, zowel in verenigingsverband als bij 
individuele activiteiten. Dit heeft Veldhoven opgenomen in haar stadsvisie. Dat



betekent een toegankelijk, aantrekkelijk en duurzaam aanbod van sportieve 
ruimte en sportaccommodaties.

Sportaanbieders
Veldhoven kent diverse vitale en maatschappelijk actieve sportverenigingen en 
andere sportaanbieders die sporten en bewegen toegankelijk maken voor alle 
Veldhovenaren.

Het visiedocument "Veldhoven Beweegt!" formuleert ambities op de deelgebieden 
participatie, accommodaties en aanbod, en heeft de ambitie om in een wijk partijen 
samen te brengen om gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

» Kerntakendiscussie 
» Subsidiebeleid
» Kadernota Maatschappelijke participatie 
» Stadsvisie Veldhoven 2015-2030

Beoogd effect

Het stimuleren en mogelijk maken van sport en bewegen met als doel een gezonder 
woon- en leefklimaat en een vitale samenleving te realiseren.

Argumenten

1.1 De kaders dragen bij aan een sterk sport- en beweegklimaat.

Sport is een effectief middel om inwoners meer te laten bewegen en te laten meedoen 
in de maatschappij. Om die reden is het belangrijk om integraal, samen met 
aanpalende beleidsterreinen, verder beleid te definiëren, uit te rollen en daarmee te 
bouwen aan een sterk sport- en beweegklimaat. Veldhoven is dan een gemeente, 
waar sport en bewegen verweven is in het leven van alledag en sport- en 
beweegaanbod in ruime mate aanwezig is. Voor ieder wat wils. Met een rijk 
verenigingsleven, gedragen door Veldhovenaren die zich inzetten voor de stad en voor 
de sport.

1.2 De kaders kunnen rekenen op draagvlak bij de doelgroepen.

Het visiedocument is tot stand gekomen volgens de samenspraakprocedure van de 
gemeente Veldhoven en in samenwerking met uiteenlopende Veldhovense partijen.
Om relevante en belangrijke informatie op te halen en draagvlak te creëren, zijn er 
brainstormsessies georganiseerd met:

» Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de Veldhovense 
sportwereld.

» Binnensportverenigingen.
» Buitensportverenigingen.
» Professionele instellingen/organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, GGD, 

Cordaad, MMC, KBO, Seniorenraad en Stichting Leergeld.
» Ongeorganiseerde sporters (door middel van enquête).

Deelnemers aan het samenspraaktraject staan voor het merendeel achter de 
voorgestelde kaders.

1.3 Het stellen van kaders is een bevoegdheid van uw raad.

Vanuit uw kaderstellende bevoegdheid leggen wij dit voorstel aan uw raad voor.
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Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's bij dit voorstel.

Financiën

Het visiedocument heeft geen financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak

Zoals aangegeven is de nieuwe nota tot stand gekomen in samenspraak en in 
samenwerking met uiteenlopende Veldhovense partijen. We zijn hen zeer dankbaar 
voor hun inbreng en constructieve houding tijdens de bijeenkomsten.
Een verslag van dit samenspraaktraject en de ambities in de nota zullen we, na de 
vaststelling door uw raad, opnemen in het Gemeentenieuws.

Uitvoering | planning

Na vaststelling van het visiedocument "Veldhoven Beweegt!" zetten we de 
samenspraak met de partners voort. We gaan dan het document vertalen naar 
concrete acties. Deze worden opgenomen in uitvoeringsnota's die telkens voor een 
periode van drie à vier jaar worden opgesteld en aan uw raad worden voorgelegd.
Bij de uitwerking leggen we een aantal nieuwe accenten. Bijvoorbeeld door nog meer 
wijkgericht te gaan werken, meer sport- en beweegaanbod voor jongeren en ouderen 
te creëren, het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking zichtbaarder 
te maken en meer betrokkenheid vanuit andere partijen dan de sport te stimuleren.

Bijlagen

Bijlage I: visiedocument "Veldhoven Beweegt!"

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 13 december, mits de formulering van het raadsbesluit inzake de 
ambities nader wordt beschouwd en eventuele tekstuele wijzigingen - naar het oordeel 
van de raad - adequaat plaatsvinden.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Het college heeft de considerans in het raadsbesluit aangepast. Hierin zijn de 
opgenomen ambities verwijderd. In het raadsbesluit is een beslispunt toegevoegd. 
Tevens is in het raadsvoorstel een nuance aangepast bij "Argument 1.3" en is in 
Visiedocument de passage van het zwembad verwijderd. De resultaten van het 
onderzoek, beter gebruik van sportaccommodaties, zullen worden meegenomen in de 
uitwerkingsnota.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.119
13 december 2016 
11
Vaststellen visiedocument "Veldhoven Beweegt!"

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016, nr. 16.118 

overwegende dat;

het vigerende sport- en beweegbeleid geactualiseerd dient te worden;

de kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger" een looptijd had tot 2014;

het visiedocument tot stand is gekomen in samenspraak en in samenwerking met 
uiteenlopende Veldhovense partijen;

dit traject er onder andere toe heeft geleid dat het Veldhovense sportbeleid zich zou 
moeten richten op twee belangrijke pijlers: sportparticipatie en sport- en 
beweegklimaat (onderverdeeld in sportieve ruimte en sportaanbieders);

na vaststelling in samenwerking met de partners de nota vertaald wordt in concrete 
acties die worden opgenomen in uitvoeringsnota's telkens voor een periode van drie à 
vier jaar;

b e s l u i t :

1. Het visiedocument "Veldhoven Beweegt!" vast te stellen.
2. De op het visiedocument gebaseerde uitwerkingsnota 's ter besluitvorming aan 

de raad voor te leggen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 13 december 2016.

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Visiedocument ‘Veldhoven beweegt!’

De Kadernota Sport ‘Veldhoven: een sport hoger' had een looptijd tot 2014. Op dat moment is geen nieuw sport
en beweegbeleid geformuleerd. Echter, in de huidige snel veranderende samenleving en vanwege de ingrijpende 
sociaal-maatschappelijke transities, is een nieuw visiedocument noodzakelijk. Een document dat bevordert dat 
elke inwoner, uit het oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing op verantwoorde wijze kan sporten en 
bewegen.

Totstandkoming nieuw visiedocument

Het visiedocument is tot stand gekomen volgens de samenspraakprocedure van de gemeente Veldhoven en in 
samenwerking met uiteenlopende Veldhovense partijen, onder begeleiding van Sportservice Noord-Brabant. Om 
relevante en belangrijke informatie op te halen en draagvlak te creëren, hebben we brainstormsessies 
georganiseerd met:

» Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de Veldhovense sportwereld.
» Binnensportverenigingen.
» Buitensportverenigingen.
» Professionele instellingen/organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, GGD, Cordaad, Maxima Medisch 

Centrum, Katholieke Bond voor Ouderen, Seniorenraad en Stichting Leergeld.

Daarnaast beweegt een groep ongeorganiseerde en 
individuele sporters. Er bestaat geen goed beeld van de 
diversiteit en omvang van deze groep mensen. Aangezien 
het niet mogelijk was de ongeorganiseerde en individuele 
sporters persoonlijk te benaderen, is een enquête- 
onderzoek onder deze doelgroep uitgevoerd. Op plaatsen 
waarvan bekend is dat daar veel mensen komen om hun 
sport te beoefenen, zijn sporters geënquêteerd. Er is 
bevraagd op de kwaliteit van de sportmogelijkheden in de 
openbare ruimte en het gevoel van veiligheid. Uiteraard zijn 
trends en ontwikkelingen van invloed op het te formuleren 
sport- en beweegbeleid. Deze staan vermeld in bijlage 2, 
opgesplitst in “relevante trends en ontwikkelingen in de 
sport” en “maatschappelijke trends en algemene 
ontwikkelingen”.

De doelstellingen van het nieuwe sport- en beweegbeleid sluiten aan op de uitkomsten van de 
kerntakendiscussie, die in het eerste kwartaal van 2016 heeft plaatsgevonden:

» Iedereen in beweging.
» Veranderende rol van de overheid en daarmee van de sport(verenigingen).
» Niveauverlaging van het onderhoud.
» Privatiseren waar mogelijk.
» Gedeeld, multifunctioneel gebruik van accommodaties waar mogelijk.

Dit visiedocument heeft niet als doel om wederom bezuinigingen door te voeren. Het is echter denkbaar dat 
budgetten binnen het sport- en beweegbeleid anders ingezet kunnen worden. De gemeente Veldhoven streeft 
naar een optimaal sport- en beweegklimaat, dat mensen uitnodigt om te sporten en bewegen als onderdeel van 
een gezonde levensstijl. Het doel is dan ook: ‘Alle Veldhovenaren in beweging'.

Wat doe
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Samenvatting en kaders Sport- en Beweegbeleid

Het visiedocument ‘Veldhoven beweegt!' is anders van opzet dan eerdere kadernota's sport. ‘Veldhoven 
Beweegt!' gaat over de sportieve gemeente die we willen zijn. Daar zullen we gemeentebreed en sector 
overstijgend aan moeten werken, niet alleen op de afdeling sport. Dit document beschrijft de kaders voor het 
sport- en beweegbeleid voor de komende jaren. Dit laat dus veel ruimte voor inbreng en maatwerk.

Met ‘Veldhoven Beweegt!' wordt voortgebouwd op de het sportbeleid van de afgelopen jaren en de 
samenwerking met betrokken partijen in de gemeente. Dat heeft veel goede ontwikkelingen opgeleverd en dat 
doet het nog steeds. We zijn trots op de uitstekende reputatie en prestaties van verenigingen en sporters uit 
Veldhoven en de positieve exposure die dat de gemeente brengt. We leggen wel een aantal nieuwe accenten. 
Bijvoorbeeld door meer wijkgericht te gaan werken, naast het sport- en beweegaanbod voor jeugd en 
volwassenen ook meer sport- en beweegaanbod voor ouderen te creëren, het sport- en beweegaanbod voor 
mensen met een beperking zichtbaarder te maken en meer betrokkenheid vanuit andere partijen dan de sport te 
stimuleren. De herijking van het tarieven- en accommodatiebeleid, maakt hier ook onderdeel van uit.

Ambities

De gemeente Veldhoven spreekt de volgende ambities voor de komende jaren uit:

Ambities op het gebied van sportparticipatie
» In de komende 4 jaar 50Zo van de inwoners, die nu niet sporten of bewegen, in beweging krijgen.
» Versterken van maatwerk op het gebied van Sport en Bewegen, gericht op de verschillende

doelgroepen. Gebleken is nl. dat het aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief) voor de jeugd en 
volwassenen vooralsnog volstaat.

» Innovatie in stimuleringsprogramma's zodat we blijven aansluiten op de veranderende sport- en 
beweegvraag van doelgroepen: het integreren van nieuwe sport- en spelvormen voor de diverse 
doelgroepen met gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Ambities ten aanzien van sportieve ruimte
» Realisatie van een sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte en het beter benutten van parken en 

groen voor sport en sportieve recreatie.
» Een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam aanbod van sportieve ruimte en 

sportaccommodaties, die bijdragen aan de gemeente en wijken.
» Stimuleren van multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties gericht op duurzaamheid.
» Stimuleren van privatisering daar waar mogelijk en/of noodzakelijk.
» Realiseren van niveauverlaging van het onderhoud van sportaccommodaties waar mogelijk.
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Ambities ten aanzien van sportaanbieders
» Het versterken van de samenhangende en samenwerkende Veldhovense sport- en

beweeginfrastructuur, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van kennis, uitvoeringskracht en 
middelen.

» Het optimaal benutten van de sport- en beweeginfrastructuur en het sportnetwerk bij de aanpak van 
doelen in het sociale, ruimtelijke en economische domein.

» De verdere ontwikkeling van maatschappelijk betrokken sportverenigingen, het ondersteunen van vitale 
en maatschappelijk actieve aanbieders van sport- en beweegactiviteiten.

Ambitie ten aanzien van integrale procesaanpak
» De gemeente Veldhoven wil een pilot uitvoeren ten aanzien van integrale procesaanpak in een wijk, als 

proeftuin. In die wijk brengen we partijen samen en ieder der partijen stelt tijd, netwerk en/of geld ter 
beschikking. Een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen, gaat aan de slag met 
een onafhankelijke procesbegeleider, waarbij zij gezamenlijk de doelstellingen realiseren.

De gemeente Veldhoven streeft naar een optimaal sport- en beweegklimaat, dat mensen uitnodigt om te sporten 
en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. Het doel is dan ook: ‘Alle Veldhovenaren in beweging'.

Dit document is dus met nadruk een ontwikkelagenda 
en daarmee een uitnodiging aan vele de partners, 
daartoe behoren ook de inwoners, uit de gemeente 
(sportverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, 
gezondheidsinstellingen en andere organisaties) om 
samen vorm te geven aan een Veldhoven in beweging.

Leef ouders
ie.pilfehel

H o e
«í ś 3 r nVoet ba
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Visie en strategie

Veldhoven 2030

Velen kennen de wereldberoemde quotes ‘I have a dream’ van Martin Luther King en ‘Sports has the power to 
change the world van Nelson Mandela. Uitspraken die decennia later overal ter wereld vanwege hun tijdloze 
relevantie nog vaak herhaald worden.

Wij hebben ook een droom, een droom over Sport en Bewegen in Veldhoven. Sport en Bewegen als doel, 
gewoon omdat het leuk is. Maar ook als één van de krachtigste middelen om de samenleving te vitaliseren en te 
verbinden. Sport staat voor plezier en passie, én vooral ook voor samen doelen bereiken, ‘op het veld' en 
daarbuiten.

Onze droom is dat in 2030 alle Veldhovenaren sporten of bewegen: jong en oud, ongeacht beperking, 
achtergrond en afkomst. Dat sporten en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend is. Niet alleen voor de fanatieke 
sportbeoefenaars in Veldhoven, ook voor andere mensen en partijen die een bijdrage leveren aan sociaal
maatschappelijke en economische thema's waarvoor Sport en Bewegen zo'n belangrijk instrument is.

In onze droom werken overheid, duurzame sportverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven en de 
gezondheidsorganisaties e.d. samen. En is het een automatisme om integraal, dus domein overstijgend, 
uitdagingen aan te pakken en problemen op te lossen. Zijn we trots op multifunctionele accommodaties en 
openbare ruimten in verschillende wijken, waar beoefenaars van uiteenlopende sporten en hobby's elkaar 
ontmoeten. En op een tolerante samenleving met respect voor mede-inwoners, waar Sport en Bewegen een 
bijdrage aan heeft geleverd.

Een nieuwe sport- en beweegvisie is zo belangrijk, dat deze voor een langere termijn zou moeten worden 
vastgelegd. Laten we zeggen tot 2030. Dat geeft ons meer dan tien jaar de tijd om de kracht van Sport en 
Bewegen verder in onze samenleving te vervlechten en ons sport- en beweegklimaat te versterken. Samen!
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Visie

De gemeente Veldhoven wil ‘Alle Veldhovenaren in beweging!'. Sport is een effectief middel om inwoners meer 
te laten bewegen en te laten meedoen in de maatschappij. Een sterke sport- en beweeginfrastructuur draagt bij 
aan integrale oplossingen voor sociaal maatschappelijke en economische vraagstukken. Om die reden is het 
belangrijk om, samen met aanpalende beleidsterreinen, verder beleid te definiëren, uit te rollen en daarmee te 
bouwen aan een sterk sport- en beweegklimaat. Veldhoven is dan een stad, waar Sport en Bewegen verweven is 
in het leven van alledag en sport- en beweegaanbod in ruime mate aanwezig is. Voor ieder wat wils. Met een rijk 
verenigingsleven, gedragen door Veldhovenaren die zich inzetten voor de gemeente en voor de sport.

Definitie van ‘Sport en Bewegen’
Maar wat is eigenlijk de definitie van ‘Sport en Bewegen'? Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende definities, 
meestal opgedeeld in ‘sport' en ‘bewegen'.

Sport
Wij hanteren voor ‘sport' de definitie van Van Bottenburg, die veelal gebruikt wordt in 
sportdeelname-onderzoeken:
‘Sport is een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband maar ook 
ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifieke ruimtelijke voorziening en/of 
omgeving, op een manier die is gerelateerd aan voorschriften en gebruiken die in internationaal verband, ten 
behoeve van prestaties met een competitie- of wedstrijdelement in de desbetreffende activiteit of verwante 
activiteiten, tot ontwikkeling zijn gekomen’.

Bewegen
Wij hanteren voor ‘bewegen' de Nederlandse Norm Gezond Bewegen:
‘Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten intensieve 
lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal 
minuten per dag tenminste 60. Of aan de norm wordt voldaan hangt af van de duur (in totaal 30 of 60 minuten in 
blokjes van minimaal 10 minuten), de frequentie (minimaal vijf dagen per week) en de intensiteit (iets hogere 
hartslag en ademhaling. dus stevig doorwandelen, iets harder op de pedalen trappen, eens flink achter de hond 
aanrennen).
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De kracht van Sport en Bewegen
‘Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven'. 
Een uitspraak van Kees Jansma, onder 
andere sportpresentator en perschef voor de 
KNVB, sportliefhebber in hart en nieren. 
Daarom is dit ook geen verrassende uitspraak 
van hem. Tegenwoordig zien echter naast 
sportliefhebbers ook steeds meer andere 
mensen (niet sportliefhebbers), bedrijven en 
instanties de kracht en het belang van Sport 
en Bewegen in.

Sporten en bewegen als doel
In de benadering van sport als doel, is sport voornamelijk een leuke vrijetijdsbesteding, vermaak en afleiding van 
de dagelijkse drukke bezigheden. Goede voorzieningen op het terrein van sporten en bewegen zorgen ervoor dat 
iedereen die het leuk vindt ook kan sporten en dat is belangrijk voor het woon-leefklimaat van de gemeente 
Veldhoven en de vitale samenleving. De voorzieningen op het gebied van sport moeten uitdagend zijn om 
diverse doelgroepen te voorzien in hun behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding, vermaak en afleiding, 
zowel in verenigingsverband als bij individuele activiteiten.

Sporten en bewegen als middel
Door te sporten of bewegen, leid je een gezonder en plezieriger leven (zie afbeelding vorige pagina). Sport en 
Bewegen is universeel, verbindt, iedereen kan meedoen en het is leuk. Sporten en bewegen is dus niet alleen 
een doel op zich, maar wordt vooral ook ingezet als instrument om andere doelstellingen te bereiken. Denk aan 
o.a. een gezonde levensstijl, vitaliteit, sociale betrokkenheid, cohesie in een wijk, integratie en gebruik openbare 
ruimte. Bewegen leidt tot het ontwikkelen van allerlei waarden (fysiek, emotioneel, sociaal, intellectueel) die 
mensen uiteindelijk verantwoordelijker, competitiever en productiever maken.

Het bevorderen van Sport en Bewegen onder Veldhovenaren is dus niet alleen goed voor de Veldhovenaar zelf, 
maar ook voor de stad: minder zorgkosten (bewegen begint inmiddels de status van medicijn te krijgen (1), meer 
aanleidingen voor sociale contacten en bestrijding van eenzaamheid, meer cohesie in een wijk, meer 
saamhorigheid, grotere weerbaarheid en het (her)kennen van eigen grenzen en die van anderen. Het creëert 
gezag en tolerantie, een gezond normen- en waardenpatroon, beïnvloedt gedrag en kan zelfs asociaal en 
crimineel gedrag onder jeugdigen tegengaan (2).

bewĉjihjMensen i*

Oeef toe 4e efahćkIk heb z-iri
ih eea s}*ort l bediening rn3ar Ĵăndan

(1) In dit verband verwijzen we naar de vele relevante publicaties van het Mulier Instituut.

(2) Het e-book van de GGD: ‘Gezondheid verbindt in gemeente Veldhoven’ bevestigt een groot aantal van deze feiten.
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Strategie

Het Veldhovens sport- en beweegbeleid wordt gebouwd op twee pijlers die nauw samenhangen, onderling 
overlappen en elkaar versterken: sportparticipatie en sport- en beweegklimaat (onderverdeeld in sportieve ruimte 
en sportaanbieders).

Sportparticipatie
Alle Veldhovenaren kunnen genieten van Sport en 
Bewegen, ieder op zijn eigen manier en niveau. Voor 
elke doelgroep is er een betaalbaar, passend sport- en 
beweegaanbod verzorgd door een breed scala aan 
sportaanbieders. We trekken daarin op met lokale 
(maatschappelijke) partijen en aanbieders.

AJaar ffe Sportschool

boar ik r
he. 'letf âbrtfcrc 
bij Vocrĵes

Sport- en beweegklimaat of infrastructuur
Sportieve ruimte
De voorzieningen op het gebied van sport moeten uitdagend zijn om diverse doelgroepen te voorzien in hun 
behoeften, zowel in verenigingsverband als bij individuele activiteiten. Dit heeft Veldhoven opgenomen in haar 
stadsvisie. Dat betekent een toegankelijk, laagdrempelig, aantrekkelijk en duurzaam aanbod van sportieve ruimte 
en sportaccommodaties.

Sportaanbieders
Veldhoven kent diverse vitale en maatschappelijk actieve sportverenigingen en andere sportaanbieders 
(waaronder ook de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches) die sporten en bewegen toegankelijk maken 
voor alle Veldhovenaren.

Deze pijlers worden in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt.
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Pijlers van het sport- en beweegbeleid

Sportparticipatie

Het doel van de gemeente Veldhoven is ‘Alle Veldhovenaren in beweging!', te beginnen bij de jeugd. Jong 
geleerd is immers oud gedaan! Een vitale Veldhovenaar is een Veldhovenaar die sport of voldoende beweegt, 
die gezond leeft en zich gezond voelt. Hij of zij neemt deel aan het sociale leven, kent de regels en speelt het fair, 
heeft zijn of haar eigen doelen: de beste zijn, voor de gezelligheid, om op gewicht te komen of blijven, om 
structuur aan de dag te geven of om onder de mensen te zijn. Hij of zij laat anderen meedoen en meegenieten 
van sport.

Er wordt wel eens gezegd dat je ook een gezonde levensstijl kunt hebben zonder te sporten of bewegen, maar 
onderzoek wijst uit dat sporten en bewegen van enorme invloed zijn op je gezondheid. Gezondheid wordt voor 
2070 bepaald door genen, voor 20Z door opvoeding, voor 10Z door toegankelijke gezondheidszorg en voor 500Zo 

door voeding, sport en beweging (3). Niet iedereen ziet zichzelf als sporter, maar voor alle doelgroepen zijn 
laagdrempelige activiteiten te bedenken.

Sportparticipatie in Veldhoven anno 2016
Het gaat goed met Sport en Bewegen in Veldhoven. 69Z 
van de inwoners sport en beweegt, ieder op zijn of haar 
eigen manier en niveau. Landelijk gezien ligt dat percentage 
op 66Z. Ook sporten Veldhovenaren meer in 
verenigingsverband dan landelijk gezien: 27Z tegen 24Z 
(4). Een aantal inwoners heeft echter een duwtje in de rug 
nodig, niet iedereen redt het op eigen kracht. Denk aan 
ouderen met een beperkte mobiliteit en netwerk, gezinnen 
die moeten rondkomen van een laag inkomen en mensen 
met een beperking die de weg naar betaalbaar en passend 
sport- en beweegaanbod niet eenvoudig kunnen of willen 
vinden.

De sportdeelname van de Veldhovenaren is niet verder 
gespecificeerd. Door middel van een 0-meting wordt daarom in beeld gebracht hoeveel personen in de diverse 
doelgroepen in Veldhoven sporten en bewegen (de zgn. ‘ist-positie'). Deze uitkomsten worden verbonden aan de 
resultaten van de brainstormsessies met inwoners uit Veldhoven en de enquête die is gehouden onder de 
ongeorganiseerde en individuele sporters (de zgn. ‘soll-positie'). Zo kan een scherpere ‘foto' van de gemeente 
Veldhoven worden gemaakt. Daarmee maken we inzichtelijk waar de kansen en uitdagingen de komende jaren 
liggen. Met deze foto op zak creëren we specifiek aanbod waarmee we de inwoners in de diverse doelgroepen, 
die nog niet sporten of bewegen, in beweging krijgen.

In bijlage 1 staat een eerste verkenning van de verschillende doelgroepen in Veldhoven en bijbehorende 
uitdagingen op basis van de eerder genoemde brainstormsessies en enquête.

■Zorg Voor «fezoode VoediV*«
Al. z ^ I a r, ^ A lïŭ Ulŭ (1. ^ P 'ĉ.h voldoende beweging

(3) Afkomstig uit onderzoek diverse medische professionals.

(4) Cijfers zijn afkomstig van GGD-monitor en KISS-rapportage van NOC*NSF.
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Ambities:

» In de komende 4 jaar 50Zo van de inwoners, die nu niet sporten of bewegen, in beweging krijgen.
» Versterken van maatwerk op het gebied van Sport en Bewegen, gericht op de verschillende

doelgroepen. Gebleken is nl. dat het aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief) voor de jeugd en 
volwassenen vooralsnog volstaat.

» Innovatie in stimuleringsprogramma's zodat we blijven aansluiten op de veranderende sport- en 
beweegvraag van doelgroepen: het integreren van nieuwe sport- en spelvormen voor de diverse 
doelgroepen met gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Verbinding met andere domeinen
De nieuwe rol van de gemeente in de maatschappelijke ondersteuning, de zorg voor jeugd en de participatie van 
kwetsbare inwoners (waaronder de groeiende groep ouderen) bieden kansen voor de sport. Om de kracht van 
sport nog beter te benutten, willen we de samenwerking tussen sport en sectoren als gezondheid, onderwijs, 
welzijn, cultuur, jeugd en werk en inkomen verder versterken. Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches 
spelen hier, met een aantal succesvolle activiteiten voor de jeugd, een belangrijke en verbindende rol in. We 
nodigen de sportverenigingen, collega's, partners en inwoners de komende tijd uit om samen met ons mee te 
denken over kansrijke initiatieven voor de sport.

Sport- en beweegklimaat: sportieve ruimte en sportaanbieders

Sportieve ruimte
Veldhoven biedt volop sport- en beweegmogelijkheden: er zijn sportparken, sporthallen, sportzalen, gymzalen, 
sportscholen, fitnesscentra, routes en sportieve plekken in de openbare ruimte. Parken en fiets- en wandelpaden, 
in Veldhoven en de directe omgeving, bieden Veldhovenaren volop sport- en beweegmogelijkheden. Met name 
fietsen is populair en Veldhoven maakt onderdeel uit van een zeer goed regionaal fietsroutenetwerk.

De Kempen Campus heeft met onder meer een turnhal en een atletiekbaan een belangrijke kwaliteitsimpuls 
gegeven aan de sportvoorzieningen in Veldhoven.

Sport en Bewegen is steeds minder gebonden aan tijd, plaats en een vereniging. Mensen plannen hun sport- en 
beweegactiviteiten op het moment dat het hen het beste uitkomt en gebruiken daarvoor steeds vaker de 
openbare ruimte in de eigen woonbuurt, bij of op weg naar het werk of school. Ook het groen in en rondom de 
stad zijn steeds vaker het speelveld voor actieve sport en sportieve recreatie.
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De sportaccommodaties bieden voor deze nieuwe 
vormen van sport, maar ook voor andere 
beweegactiviteiten nog onvoldoende kwaliteit, flexibiliteit 
en zijn hier onvoldoende op ingericht. De sleutelwoorden 
zijn toegankelijkheid en aantrekkelijkheid, die beiden 
vereist zijn om accommodaties multifunctioneler en 
intensiever door de Veldhovenaren te laten gebruiken.

Ook de groene openbare ruimte kan nog beter ingericht 
en benut worden om in de moderne sportbehoefte te 
voorzien. Je kunt bewegen in de openbare ruimte 
stimuleren door een aantrekkelijk gebied te creëren dat 
uitnodigt om vrij te bewegen. Een dergelijke omgeving 
stimuleert mensen om naar buiten te gaan, te bewegen 
en andere mensen te ontmoeten. Voorwaarde is dat de 
infrastructuur veilig is (bijvoorbeeld goede verlichting, 
goede fiets- en wandelpaden) en dat mensen zich veilig 
voelen (bijvoorbeeld in een wijk en niet ergens achteraf).

Enquête ongeorganiseerde en individuele sporters

(5)

8970 geeft aan dat in 
Veldhoven de juiste 
sportvoorzieningen 
aanwezig zijn

887 vindt het aantal
sportvoorzieningen in 
Veldhoven goed

807 beoordeelt de 
veiligheid van het sporten 
in de openbare ruimte in 
Veldhoven als goed of 
zeer goed

477 sport in een groep 
367 sport alleen 
177 doet beide

*937 daarvan maakt voor 
afspraken gebruik van 
WhatsApp

(5) Enquête is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dufec in Tilburg.
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Ambities ten aanzien van sportieve ruimte
» Realisatie van een sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte en het beter benutten van parken en 

groen voor sport en sportieve recreatie.
» Een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam aanbod van sportieve ruimte en 

sportaccommodaties, die bijdragen aan de gemeente en wijken.
» Stimuleren van multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties gericht op duurzaamheid.
» Stimuleren van privatisering daar waar mogelijk en/of noodzakelijk.
» Realiseren van niveauverlaging van het onderhoud van sportaccommodaties waar mogelijk.

Sportaanbieders

Sportverenigingen en het verenigingsleven zijn nog steeds van groot belang voor Veldhoven. De vele 
sportverenigingen krijgen en nemen in toenemende mate meer verantwoordelijkheid om zelf hun 
sportvoorziening te onderhouden, naast hun primaire taak: het aantrekken en behouden van (tevreden) leden. 
Maar: verenigingen staan voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen zijn niet nieuw. Zo neemt het aantal leden af, 
is het lastig om vrijwilligers te vinden en wordt het financieel steeds moeilijker voor sportverenigingen om de 
eindjes aan elkaar te knopen. De manier waarop de vereniging met deze uitdaging omgaat, bepaalt de mate van 
toekomstbestendigheid.

Het grootste deel van het sportbudget (850Zo) 
besteden we aan goede en toegankelijke 
accommodaties, het is echter niet gezegd dat 
deze budgetverdeling gehandhaafd blijft. Je 
kunt als gemeente nog zoveel prachtige 
sportruimte- en accommodaties hebben, maar 
als accommodaties niet toegankelijk zijn en er 
niet voldoende activiteiten voor de diverse 
doelgroepen wordt georganiseerd, dan schiet 
niemand daar iets mee op. Sportverenigingen 

met hun vele vrijwilligers, sportondernemers, andere aanbieders van sport en de buurtsportcoaches zijn daarom 
een essentieel onderdeel van de sportinfrastructuur. Zij bieden op allerlei manieren de mogelijkheid tot sporten 
en bewegen en sportief plezier.

In onze gemeente zijn naast de verenigingen ook vele andere sportaanbieders actief. Naast commerciële 
sportondernemers en innovatieve starters, verzorgen ook welzijn-, zorg- en wijkorganisaties sport- en 
beweegactiviteiten. Samen dragen zij bij aan de diversiteit en vernieuwing van het sport- en beweegaanbod en 
de realisatie van de sportieve ruimte.

pan zų/ je eerst eenIk wil ĵţ-asj een
tje Ud maeíeri wordent e n nj;; e n
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Ambitie:
» Het versterken van de samenhangende en samenwerkende Veldhovense sport- en

beweeginfrastructuur, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van kennis, uitvoeringskracht en 
middelen.

» Het optimaal benutten van de sport- en beweeginfrastructuur en het sportnetwerk bij de aanpak van 
doelen in het sociale, ruimtelijke en economische domein.

» De verdere ontwikkeling van maatschappelijk betrokken sportverenigingen, het ondersteunen van 
vitale en maatschappelijk actieve aanbieders van sport- en beweegactiviteiten.
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Samenwerken

De rol van de gemeente

De constant en snel veranderende samenleving vraagt om een gemeente die snel mee verandert. De gemeente 
Veldhoven is een ontwikkelde gemeente en regievoering is het organisatiekompas. De tijd dat de samenleving 
maakbaar was door de overheid is voorbij. Burgers, bedrijven en instellingen zitten niet te wachten op kant en 
klare oplossingen van de gemeente die vertelt/voorschrijft hoe zij moeten leven, wonen en werken. Zij willen een 
gemeente die luistert, die niet boven maar tussen de mensen staat en die een dienstverlenende attitude heeft. Zij 
willen meedenken en meepraten over hun eigen situatie en hun omgeving.

De gemeente verwacht tegelijkertijd ook een andere houding van de burgers. De maatschappelijke opgave is 
zeker niet meer van de overheid alleen. Integendeel: burgers, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven én de 
gemeente zijn samen verantwoordelijk voor de vormgeving van de toekomst. De samenleving is te complex voor 
één partij om oplossingen te bedenken voor de problemen en uitdagingen.

De gemeente opereert zo in een netwerkomgeving en brengt verbinding tot stand tussen partners, faciliteert 
ontmoeting en het proces en waar nodig de realisatie van de opgaven. De gemeente moet hiervoor nog meer 
dan voorheen midden in de samenleving staan en steeds flexibel kunnen reageren op de dynamische behoeften 
van onze samenleving.

Veldhoven zet in op de combinatie van zelfstandigheid en samenwerking. De schaal van de gemeente en de 
gemeentelijke organisatie is groot genoeg om professioneel te kunnen opereren en is klein genoeg voor een 
directe betrokkenheid bij inwoners, instellingen en bedrijfsleven. Het is een schaal die past bij de menselijke 
maat. Door intensief samen te werken kunnen de grootschaliger opgaven mede vormgegeven en gefaciliteerd 
worden. Beide schaalniveaus kunnen elkaar zo het beste versterken: the best of both worlds.

Belangrijke randvoorwaarde voor zowel de gemeente als de partners is dat zij een flexibele en (positief) kritische 
houding aannemen. Samenwerken moet een wederzijdse en gelijkwaardige meerwaarde leveren op het gebied 
van kennis, inzet, financiën en/of kwaliteit. De slagingskans wordt enorm vergroot als er via bestaande structuren 
wordt gewerkt. Op die manier is het bereik ook het grootst.
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De spelers in het veld

Voor elke uitdaging, of het nu gaat om een gezonde levensstijl, vitale ouderen, cohesie in een wijk, passend 
sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen, multifunctionele accommodaties of bewegen in de openbare 
ruimte, zijn meerdere partijen verantwoordelijk.

» Veldhovenaren 
» Onderwijs 
» Kinderopvang 
» Welzijnsorganisaties/GGD 
» Ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, psychologen etc.
» Buurtverenigingen 
» KBO, Seniorenraad 
» Sportaanbieders 
» Sportverenigingen 
» Sportbonden 
» Bedrijfsleven 
» Buurtsportcoaches 
» Overheid 
» Stichting Leergeld 
» Media

Multistakeholder management

Samenwerken c.q. een integrale werkwijze zijn voorwaarden voor een geslaagde aanpak. Er wordt nog teveel op 
eilandjes gewerkt. Problemen en uitdagingen zijn nooit van iemand alleen. Welke partijen zijn nodig om een 
probleem aan te pakken? Wat zijn hun belangen? Door er op die manier naar te kijken, creëer je eigenaarschap 
en daarmee commitment en dus tijd, netwerk en wellicht financiële middelen.

Organisaties en instellingen moeten niet uitsluitend vanuit hun eigen belang kijken maar ook vanuit het hoger 
geleden doel: wat is er nodig om mensen te activeren om vanuit dat gezamenlijk belang te handelen? Dat vereist 
samenwerken in plaats van concurreren, openstaan voor andere mogelijkheden en handelen vanuit het 
gezamenlijk belang. Er zijn positieve voorbeelden, maar die lijken op toevalligheden te berusten, bijvoorbeeld 
omdat sleutelfiguren gepassioneerd zijn. Laten we deze goede voorbeelden gebruiken om andere te 
enthousiasmeren en op voort te bouwen.

De gemeente kan hier regie op voeren met behulp van onafhankelijke begeleiding voor de periode totdat een en 
ander lokaal verankerd is. Maar ook binnen de gemeente ligt hier een uitdaging. Voor een integrale aanpak 
moeten meerdere afdelingen/portefeuillehouders binnen de gemeente samenwerken en hun krachten bundelen.

Sport voor

ouqereb

Ambitie:
» Integrale procesaanpak

De gemeente Veldhoven wil een pilot uitvoeren ten aanzien van integrale procesaanpak in een wijk, 
als proeftuin. In die wijk brengen we partijen samen en ieder der partijen stelt tijd, netwerk en/of 
geld ter beschikking. Een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen, gaat aan de 
slag met een onafhankelijke procesbegeleider, waarbij zij gezamenlijk de doelstellingen realiseren.
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Bijlage 1
Doelgroepen

Onderstaande beschrijving is een eerste verkenning van de uitdagingen binnen verschillende doelgroepen in 
Veldhoven. Deze verkenning is gebaseerd op de brainstormsessies met het veld en zeker nog niet volledig. Door 
het uitwerken van de ‘foto' van de gemeente Veldhoven wordt het beeld van de doelgroepen en de uitdagingen 
en ambities daarbinnen scherper, waardoor gerichte aanpakken kunnen worden ontwikkeld. De inzet van media, 
ten behoeve van doelgroepgerichte communicatie, is hierbij van belang.

We onderscheiden hierbij de volgende doelgroepen:
1. Jeugd
2. Volwassenen
3. Ouderen (55+)
4. Mensen met een beperking
5. Vluchtelingen en statushouders
6. Expats, hun partners en kinderen

Jeugd
Er is veel aanbod voor jeugd en kinderen komen via diverse kanalen in aanraking met spelen, sporten en 
bewegen. Denk aan kinderopvang, gymlessen op school, buitenschoolse opvang, kennismakingslessen, scouting 
en sportverenigingen. Echter, dit aanbod biedt weinig flexibiliteit. Kinderen denken niet in hokjes. Bij verenigingen 
is het normaliter alles of niets, af en toe komen lijkt niet mogelijk te zijn. Dat heeft in veel gevallen met het 
organisatiemodel te maken. Wat nu als we dat loslaten en denken dat geld even geen rol speelt, is het dan een 
punt? Waarschijnlijk niet.

Uitdagingen:
» Infrastructuur op betaalbare wijze flexibel maken. Hiermee worden niet alleen verenigingen en clubs 

bedoeld, maar ook scholen en opvang. Er moet dan nl. geschoven kunnen worden met 
schooltijden/buitenschoolse opvang, zodat faciliteiten meer gebruikt kunnen worden. Dat past in de 24 
uurs economie. Bij het gebruik van accommodaties gebeurt dit overigens wel al meer en meer.

» Twee uur goede sportlessen per week onder leiding van een sportleerkracht op basisonderwijs.
» Anders, conceptueel denken en games en computers combineren met bewegen.
» Een vangnet creëren voor kinderen die het nodig hebben.

Volwassenen
Voor volwassenen zijn er ruim voldoende sport- en beweegmogelijkheden. Als lid van een sportvereniging of 
sportschool of als individuele, ongeorganiseerde sporter.

Uitdaging:
» Het creëren van passend, flexibel aanbod om sporten en bewegen te stimuleren.
» Terugloop in de sportactiviteit tussen het 35e en 42e levensjaar te voorkomen.
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Ouderen
Deze doelgroep kun je opsplitsen in drie categorieën:

» Werkende ouderen (5Õ+ vaak nog actief)
» Gepensioneerde ouderen (65+ vaak slapende leden van verenigingen die wel als vrijwilliger actief zijn)
» Vooroorlogse ouderen (80+ vaak alleen fysio- of ergotherapie)

In Veldhoven is beperkt sport- en beweegaanbod voor ouderen. Dat aanbod is niet of nauwelijks bekend.

Uitdagingen:
» Ontwikkelen van een aanpak per wijk/woonservice die ouderen in staat stelt met jongeren te sporten of 

bewegen als positief effect op de sportdeelname. Maatwerk is hierbij belangrijk.
» Preventie van eenzaamheid onder ouderen vanaf 55 jaar door hen actief en betrokken te houden bij hun 

netwerk en de samenleving.
» Bekendheid geven aan de sporten met een doordeweekse competitie. Er blijkt onder ouderen nl.

behoefte te bestaan om op werkdagen een regionale competitie te spelen.
» Het is belangrijk dat ouderen blijven netwerken als ze stoppen met werken. Idealiter vangen ze het 

verlies aan dat netwerk en hun sociale contacten op voordat ze stoppen.
» Ouderen die niet sporten of bewegen triggeren om deel te nemen aan een vitaliteitsscreening op basis 

waarvan een persoonlijk en passend beweegadvies wordt gegeven.

Mensen met een beperking
Een aantal verenigingen heeft aanbod voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Hierover is 
echter weinig bekend bij de inwoners in Veldhoven. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat zij hier in hun 
persoonlijke omgeving niet mee geconfronteerd worden.

Uitdaging:
» Sporten en bewegen voor mensen met een beperking zichtbaar maken.
» Sporten en bewegen voor mensen met een beperking faciliteren:

- Het brengt een bepaalde druk met zich mee voor verenigingsbestuurders en niet elke vereniging zit
op deze maatschappelijke verplichting te wachten.

- Het vraagt om specifieke expertise en ervaring van begeleiders en vrijwilligers.
- De hoge kosten van met name vervoer en aangepaste voorzieningen.

Vluchtelingen en statushouders
De doelgroep omvat verschillende categorieën: kinderen, alleenstaande minderjarigen, volwassenen (vaders en 
moeders) met kinderen, volwassenen zonder kinderen, ouderen, mensen met een beperking of trauma (mogelijk 
dienen op basis van cultuuraspecten nog aparte categorieën te worden gedefinieerd).

Sport en Bewegen kan, moet zelfs, een leidende rol vervullen in de integratie. Immers, sport is universeel, de 
regels van het spel zijn overal gelijk. Sport is laagdrempelig en verbindt/verbroedert. Met sporten en bewegen 
leer je spelenderwijs de taal. Sport en Bewegen is goed voor lichaam (gezondheid) en geest (traumaverwerking). 
Het geeft structuur aan je dag.
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Uitdagingen:
» Inbedden van impulsen voor deze doelgroep in de lokale sport- en beweeginfrastructuur. Daarmee is 

een belangrijke rol weggelegd voor de sportverenigingen. Sportverenigingen doen er goed aan om 
rekening te houden met de aanwezigheid of komst van nieuwe groepen allochtonen. Dit geldt ook voor 
de functionarissen die werkzaam zijn in het speelveld van Sport en Bewegen (sportcoaches, 
combinatiefunctionarissen). De samenstelling van de bevolking blijft veranderen en het is verstandig 
daarop in te spelen.

» Juist vanwege, soms grote, cultuurverschillen is het moeilijk om allochtonen in beweging te krijgen, met 
name vrouwen. In het geval van vluchtelingen en statushouders is dat probleem nog groter.

» Aanpak-op-maat, bestaande uit een stappenplan van werving tot toeleiding naar externe
sportaanbieders. Hoofddoel is op deze wijze bij te dragen aan 2 pijlers van de Brabantse Aanpak 
Vluchtelingen: integratie/sociale activering en draagvlak.

Expats, hun partners en kinderen
Ook al blijkt het bij veel inwoners in Veldhoven niet bekend te zijn, er is behoorlijk wat sport- en beweegaanbod in 
Veldhoven voor expats. De expats zelf zijn hierover goed geïnformeerd, hun werkgevers nemen die 
verantwoordelijkheid op zich. Veel expats zijn specialistische techneuten, waarvoor het bedrijfsleven diep moet 
gaan om ze aan te trekken. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn meer dan uitstekend en sport- en 
beweegaanbod maakt onderdeel uit van het genereuze aanbod.

Uitdaging:
» Sport- en beweegmogelijkheden voor partners en kinderen van expats inzichtelijk maken.
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Bijlage 2
Relevante trends en ontwikkelingen in de sport

Sportparticipatie
De sportdeelname blijft globaal gezien landelijk de komende jaren gelijk. Vergrijzing en migratie doen 
sportdeelname dalen: ouderen en niet-westerse migranten sporten gemiddeld minder. Toch is de toekomstige 
55-plusser een stuk vitaler dan de vorige generaties. Ze wandelen, fietsen en tuinieren bijvoorbeeld meer. 
Keerzijde is dat zij later met pensioen gaan en dus langer een veelal zittend werkbestaan leiden. De toenemende 
aandacht voor een gezonde leefstijl, sport en ieders eigen verantwoordelijkheid daarin, doen sportdeelname 
echter juist weer stijgen.

Ook bij jongeren vormt voldoende beweging een uitdaging: het populaire gamen en sociale media als tijdverdrijf, 
maken de jeugd vandaag de dag juist minder lichamelijk actief ten opzichte van vorige generaties. Hoewel 
ouders en onderwijzers erkennen dat dit nadelig is voor de motorische vaardigheden van kinderen, neemt het 
aantal uren bewegingsonderwijs nog niet toe.

Mensen willen een ‘totaalbeleving' als ze sporten. Sportevenementen zoals color- en mud-runs, toertochten en 
marathons worden belangrijker. Er worden gezocht naar een combinatie van thema's zoals natuur (bijvoorbeeld 
biowalking), wellness en cultuur. Ook al zie je deze trend nu met name in anders georganiseerd sportaanbod, dit 
vraagt ook iets van de manier waarop sportverenigingen hun aanbod organiseren.

Op basis van minder motorische vaardigheden, meer behoefte aan beleving en sneller resultaat willen zien met 
weinig inspanning, is de verwachting dat sportblessures gaan toenemen.
Er bestaan veel verschillende beweegapps die mensen verleiden, stimuleren en monitoren bij het bewegen en/of 
sporten. Volgens Van Dalen (2015) registreert bijna één op de vier Nederlanders af en toe dagelijkse beweging. 
Eén op de tien Nederlanders slaat bovendien de gezondheidsdata (bijvoorbeeld beweging, sport en 
lichaamsfuncties) uit diverse apparaten en apps op één locatie op (Apple Health 1207o; Google Fit 1170, Samsung 
S Health 117).

Sportieve omgeving
Sport is steeds minder aan plaats en tijd gebonden. Mensen plannen hun sport- en beweegactiviteiten op het 
moment dat het hen het beste uitkomt, en gebruiken daarvoor steeds meer de beschikbare ruimte in de eigen 
wijk, bij of op weg naar werk of school. Ook de buitenruimte is steeds vaker het speelveld voor sport en sportieve 
recreatie.

Sportaanbieders
Georganiseerd sporten via clublidmaatschap krijgt concurrentie van flexibel sporten: mensen sporten vaker 
individueel of in zelfgevormde groepen en op niet-traditionele locaties. Het individueel beleven komt centraal te 
staan en als zodanig individualiseren ook de eisen. Dat betekent een uitdaging voor de meer traditioneel 
georganiseerde sportclubs en -accommodaties. Hoe houd/maak ik mijn aanbod interessant?

Het aantal betrokken organisaties op het terrein van Sport en Bewegen is toegenomen. Door de inzet van sport 
als middel zien steeds meer maatschappelijke partners de meerwaarde van Sport en Bewegen en gebruiken ze 
dat ook om de uitdagingen binnen hun eigen domein te benutten. Dat betekent een ander en breder speelveld 
binnen de sportinfrastructuur. Ook vrijwilligers vragen meer flexibiliteit. Ze binden zich minder aan één club, maar 
doen verschillende vrijwilligersklussen. Sportclubs moeten bovendien concurreren met de stijgende vraag naar 
vrijwilligers op andere terreinen (mantelzorg, buurtparticipatie etc.).
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De rol van gemeente
De rol van de lokale overheid op het gebied van sport verandert. Het belang van sport wordt onderkend evenals 
de kracht van sport als middel. In brede zin worden meer taken vanuit rijk en provincies rechtstreeks neergelegd 
bij gemeenten. Bezuinigingen, kerntakendiscussies, herindelingen en andere factoren zorgen ervoor dat de 
lokale overheid keuzes moet maken over de inzet op Sport en Bewegen.

Regionale samenwerking, integrale samenwerking en het overdragen van de regie en uitvoering aan het 
maatschappelijk middenveld komen dan ook veel voor. De inzet van financiële middelen voor onder andere 
sportieve activiteiten zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Datzelfde geldt voor het verstrekken van 
ledensubsidies. De inzet van sport ‘als middel' (in plaats van als doel) staat steeds vaker centraal, net zoals de 
samenwerking tussen sport- en andere maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijke trends en algemene ontwikkelingen

Nederland is een sportland én een land dat ondernemend is op sportgebied. Door sociaal-economische en 
demografische veranderingen in combinatie met technologische ontwikkelingen is de sportsector in beweging.
Het is daarnaast een sector die openstaat voor innovaties, en die door de combinatie van mode en functie snel is 
overgegaan in een consumentgeoriënteerde industrie. Technologische ontwikkelingen op het gebied van 
voeding-, materiaal-, informatie- en biotechnologie, in combinatie met menselijke factoren (ergonomie, gedrag en 
biomechanica) zijn de belangrijkste drijfveren voor innovaties in Nederland. Hiermee onderscheidt Nederland zich 
ten opzichte van andere landen. Innovatieve toepassingen worden vaak eerst getest en toegepast in de topsport, 
waarna ze via de markt toegankelijk worden voor de breedtesport. De komende jaren worden veel innovaties 
verwacht op het gebied van intelligente en actieve sportproducten, waarbij de gebruiker zelf een rol speelt in de 
productontwikkeling en nieuwe toepassingen, die informatie- en communicatieprocessen tussen sporter, coach 
en omgeving vergemakkelijken.

De ouderen en allochtone doelgroep nemen in aantal toe. Deze doelgroepen hebben specifieke wensen en 
eisen:

» De vergrijzing doet zich vooral voor onder de jongere ouderen.
» De vergrijzing verjongt; ouderen gaan zich jonger voelen en gedragen dan hun werkelijke leeftijd. Oud

en jong zijn relatieve begrippen geworden.
» Groeiende allochtone doelgroep (1e en 2e generatie) met andere behoeften en levensstijlen.
» Dreigende cultuurkloof in Nederland.

Consequenties voor de sport:
» Populariteit etnische sportclubs groeit in bepaalde takken van sport.
» In andere sporttakken ontstaat juist vermenging van allochtonen en autochtonen leden.
» Enorm potentieel ouderen en allochtonen, het huidige georganiseerde sportaanbod sluit hier nog niet 

voldoende bij aan.
» Ouderen zijn vooral op zoek naar sport- en beweegactiviteiten die tot een hoge leeftijd uitgevoerd 

kunnen worden en een sociaal karakter hebben.
» Innovatie in de sport nodig om in te spelen op nieuwe behoeften.
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Levensloop steeds minder voorspelbaar (hokjesgeest verdwijnt) en mensen willen zelf invulling geven aan hun 
leven. Zij willen hun eigen identiteit bepalen en niet tot de massa behoren:

» Traditionele familiestructuren verdwijnen.
» Geen vaste levensloop.
» Enorme keuzevrijheid op allerlei gebieden.
» Vervluchting vrije tijd.
» Vergrijzing verjongt.
» Jeugd sneller volwassen.
» Onvoorspelbaar consumentengedrag & vrijetijdsbestedingspatroon.
» Zapp-cultuur.

Consequenties voor de sport:
» Maatwerk nodig om sporter/vrijwilliger aan te trekken en vast te houden.
» Kennis over behoefte/gedrag sporters cruciaal.
» Vervaging grenzen van de sport; mix van sport en sportgerelateerde activiteiten.
» Groei sportvakantie markt & avontuurlijke sporten.
» Sporters zoeken steeds vaker korte termijn verbindingen zonder verplichtingen, bijvoorbeeld een 

loopgroep ter voorbereiding op een marathon.

Onzekerheid over veiligheid van de buitenwereld neemt toe en traditionele structuren veranderen. Daarom neemt 
de behoefte aan warmte en geborgenheid toe. Dit vindt men dichtbij huis en in bekende kring:

» Verharding van de samenleving.
» Buurt en familie belangrijk.
» Besef afhankelijkheid individu van de groep (gemeenschapszin): einde IK-tijdperk.
» Volkscultuur, gezelligheid.
» Nationale trots.
» Dicht-bij-huis concepten.
» Mensen verbinden: communicatie (fysiek en on-line) wordt steeds belangrijker.

Consequenties voor de sport:
» Vereniging als buurtsuper versus het commerciële sportcentrum, dus gezellig en laagdrempelig.
» Sociale reden voor lidmaatschap: tijd doorbrengen met vrienden en familie.
» Topsporters als nationale trots.
» Persoonlijk contact is belangrijk, kennis van leden van de vereniging.
» Lokale samenwerkingsverbanden (verenigingen, bedrijven) benutten om beter aanbod te kunnen bieden 

en aan te sluiten bij het dicht-bij-huis gevoel.

Gevestigde orde wordt bedreigd vanuit onverwachte hoek en wordt gedwongen zich aan te passen:
» Door nieuwe aanbieders worden product- en dienstencategorieën opgerekt.
» Nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek.
» Merkwaarde steeds belangrijker om klanten aan je te binden.

Consequenties voor de sport:
» De sport- en bewegingsmarkt wordt groter, gedifferentieerder en complexer.
» Veel alternatief sportaanbod, vooral van commerciële sportcentra (bijvoorbeeld nationale fitness 

cheque), ANWB en aanbod in vele andere hybride vormen (bijvoorbeeld Aart Stigter Loopvereniging).
» Er vindt een vermenging plaats van sport, recreatie en bewegingsactiviteiten (bijvoorbeeld Beach 

Soccer).
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In Nederland is ruimte gebrek:
» De verstedelijking van Nederland legt een zware druk op de beschikbaarheid van ruimte.
» Transportsector moet op zoek naar nieuwe wegen.
» Fileproblematiek.
» Groene hart onder druk.

Consequenties voor de sport:
» Openbare ruimte moet toegankelijker gemaakt worden voor participatie vanuit meerdere doelgroepen.
» Groei verenigingen is vaak beperkt door bij ruimtegebrek.
» Gedwongen verhuizingen accommodaties (buiten de stad).
» Efficiënte benutting faciliteiten noodzakelijk voor locatieprobleem verenigingen: multi-functionele 

voorzieningen en clustering van voorzieningen.
» Deze trend stimuleert samenwerking georganiseerde sport met bedrijven en overheid

Een gezonde levensstijl is eigen verantwoordelijkheid. Daardoor zijn roken, ongezond eten en drink and drive 
steeds meer taboe binnen onze samenleving
(BRAVO: meer Bewegen, stoppen met Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding, voldoende Ontspanning):

» Je bent wat je eet is het motto.
» Samenleving stimuleert niet alleen een gezonde leefstijl maar keurt ongezonde levensstijlen openlijk af. 
» Veel bedrijven stimuleren beweging en gezond eten: meer beweging van werknemers leidt tot minder 

ziekteverzuim.
» Obesitas wordt maatschappelijk probleem.
» Focus op preventie.

Consequenties voor de sport:
» Gezondheid en conditie belangrijkste reden om te sporten.
» Opkomst sport in bedrijfsleven.

Overheid wil marktwerking, maar handhaaft vele strenge regels met name op het gebied van veiligheid:
» Terugtrekkende overheid in sectoren als media en energie.
» Verzorgingstaken, zoals zorg, onderwijs en sport, worden steeds meer uitbesteed aan 

(semi-)commerciële instellingen zoals zorg, onderwijs en sport.
» Strengere eisen ten aanzien van kinderopvang, horeca, milieu en accommodatie.
» Europese richtlijnen brengen meer regels met zich mee.

Consequenties voor de sport:
» Steeds strengere eisen zijn een dreiging voor de georganiseerde sport: het wordt steeds lastiger om 

gekwalificeerde vrijwilligers te vinden met de juiste diploma's en kwalificaties.
» Hierdoor is het moeilijker om additionele diensten te bieden als kinderopvang.
» Sport krijgt meer te maken met wet- en regelgeving op allerlei terreinen en raakt steeds meer 

vervlochten met andere terreinen zoals welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, recreatie en ruimtelijke 
ordening.

» Deze trend biedt tevens de georganiseerde sport de mogelijkheid om de sport te professionaliseren en 
de kwaliteitseisen te verhogen.
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Meer mensen hebben steeds minder tijd voor dingen:
» Deze trend geldt vooral voor de leeftijdscategorie 20-50 jaar en hun kinderen.
» Tijd is een schaars goed geworden.
» De consument stelt hoge kwaliteitseisen: "Omdat ik het waard ben" en kiest dus bewust.
» Vervluchting van vrije tijd: de beschikbare tijd en geld wordt over steeds meer goederen en activiteiten 

uitgesmeerd. Men doet van alles maar vaak gedurende een korte periode.
» Gemak als belangrijk keuzemedium.
» Last minute planning.
» One stop shopping.

Consequenties voor de sport:
» Flexibiliteit sportaanbod noodzakelijk, men wil sporten wanneer het hen uitkomt.
» Professionalisering van de recreatie industrie.
» Professionalisering van de sport vanwege kwaliteitseisen (op het gebied van accommodaties, bestuur). 
» Hogere eisen aan de inzet van vrijwilligers.
» Sporters zijn steeds meer op zoek naar one stop shopping.

Welness, een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze trend gaat verder dan gezondheid en bewegen, het 
gaat om de juiste balans in het leven:

» Genieten van het leven is waar het om gaat!
» Kwaliteit van het leven verhogen; het gaat om de kwaliteit in plaats van kwantiteit.
» Vercommercialisering van het goed voelen: van food tot reizen tot en met vitaminepreparaten.
» Innovatie op het gebied van voeding/faciliteiten.
» Opkomst fitness centra met sport & ontspanning onder een dak.
» Reactie op mentale ziektes als overspannenheid, burn-out, depressie, slapeloosheid: consument wil 

ontstressen.
» Opkomst bio-producten.
» Spiritualiteit, zingeving.
» Personal coaching.

Consequenties voor de sport:
» Sporter wil niet alleen sporten, maar ook beleven: sociale redenen, ontspanning, ontsnappen aan het 

leven van alledag, ontlading.
» Mix van sport- en sportgerelateerde activiteiten.
» Sport wordt spel & fun: ‘Play’ van Nike.
» Klassieke sportaanbod focust voornamelijk op fysieke inspanning en voldoet onvoldoende aan 

bovenstaande ontwikkeling.
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Adviesnota raad
Committeren aan de Bereikbaarheidsagenda

Samenvatting

De Metropoolregio Eindhoven is, in nauw overleg met de betrokken partners, sinds 
begin dit jaar gestart met het opstellen van een zogenaamde Bereikbaarheidsagenda 
met als onderdeel een Bereikbaarheidsakkoord. Kortweg staat hierin de regionale 
mobiliteitsstrategie voor de komende jaren. De Bereikbaarheidsagenda behelst de 
gehele Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel. Het 
Bereikbaarheidsakkoord gaat vooral over het noordoostelijke deel van de regio 
(driehoek Eindhoven-Helmond-Veghel) naar aanleiding van het niet doorgaan van de 
Ruit. Dit zijn de gemeenten Asten, Best, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert- 
Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel.

Er zijn drie regionale overleggen geweest voor alle raadsleden vanuit de 
Metropoolregio Eindhoven (6 april, 20 mei en 23 juni 2016). Tijdens dit proces zijn de 
Bereikbaarheidsagenda en -akkoord tot stand gekomen zijn. Ons college heeft op 21 
juni 2016 ingestemd met de principes van de Bereikbaarheidsagenda. Op 23 juni heeft 
ons college de intentieovereenkomst voor de uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda 
ondertekend en ingestemd met de principes die hierin staan. Over de (inhoud van de) 
Bereikbaarheidsagenda is uw raad op 29 juli 2016 geïnformeerd middels een 
raadsinformatienota (volgnummer 16bs00427).

Omwille van onderhandelingen tussen de regio en de provincie, is het van belang dat 
alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven de systematiek van de 
Bereikbaarheidsagenda ondersteunen en zich dit jaar op uniforme wijze committeren 
aan de Bereikbaarheidsagenda. Hoe meer gemeenteraden van de Metropoolregio de 
systematiek onderschrijven, hoe meer draagvlak er gecreëerd wordt voor de 
onderhandelingen tussen de regio en de provincie.

Beslispunten

1. Onderschrijven van de principes en de ambities van de Bereikbaarheidsagenda: 
Connectiviteit (goede verbindingen met andere regio's via spoor, lucht, water 
en weg), Co-modaliteit (stimuleren van slimme individuele vervoerskeuzes), 
Smart mobility (gebruik maken van nieuwe technieken en methoden om 
efficiënter gebruik te maken van bestaande en nieuwe mogelijkheden om de 
mobiliteitsvraag te spreiden) en Samenwerking (regionale verantwoordelijkheid 
levert het hoogste rendement op);

2. Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze, waarbij de 
samengestelde maatregelenpakketten als een goed vertrekpunt worden 
geaccepteerd en waarbij zo nodig verbeteringen doorgevoerd kunnen worden 
in de Bereikbaarheidsagenda;

3. Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze om op sub-regionaal 
niveau adaptief verbeteringen te programmeren, uit te voeren en te co- 
financieren, en het accepteren van de samengestelde maatregelenpakketten 
als een goed vertrekpunt hiervoor;



4. Ondersteunen van de inrichting van een Smart Mobility landingsplaats
(proeftuin voor nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van slimme 
mobiliteit) waar de regio haar maatschappelijke partners uitdaagt om 
innovatieve technieken en diensten in praktijk te brengen, gericht op het 
slimmer en efficiënter maken van de regionale mobiliteit.

Inleiding

In het najaar van 2015 is door de provincies Noord-Brabant en Limburg en de 
regionale partijen in Zuid-Nederland gezamenlijk het Bidbook 'Bereikbaarheid Zuid- 
Nederland; samen, slim, robuust' opgesteld. Dit Bidbook was in het Bestuurlijk 
Overleg Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (BO MIRT) van 
november 2015 de inbreng van Zuid-Nederland voor afspraken met de Minister van 
Infrastructuur en Milieu over de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. Het Bidbook werd opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer om tot 
een 'gedragen maatregelenplan' te komen, nadat de provincie Noord-Brabant besloten 
had het project 'De Ruit' niet uit te voeren.
De regio Zuidoost-Brabant (de Metropoolregio Eindhoven) nam de opdracht op zich 
om een maatregelenpakket op te stellen voor het oostelijk deel van Brainport. Het 
bleek door tijdgebrek niet mogelijk een maatregelenpakket op te nemen in het 
Bidbook zelf. Daarom werd in het Bidbook volstaan met het vermelden van de 
uitgangspunten op basis waarvan het multimodale maatregelenpakket voor Zuidoost- 
Brabant moest worden samengesteld. Het pakket moest in de vorm van een gedragen 
regionaal Bereikbaarheidsakkoord beschikbaar zijn uiterlijk in juni 2016 (pagina 37 
van het Bidbook).
Al snel na aanvang van de voorbereidingen voor het akkoord werd tijdens het 
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van de Metropoolregio Eindhoven 
besloten om de scope van het maatregelenpakket van het studiegebied van De Ruit 
uit te breiden tot het gehele Metropoolregio Eindhoven-gebied. Dit maakt binnen én 
buiten de regio nog duidelijker dat de regionale partners het zeer belangrijk vinden 
om bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Zuidoost-Brabant gezamenlijk en 
integraal aan te pakken en op te lossen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Bidbook Bereikbaarheid Zuid Nederland, 2015 
VerkeersCirculatiePlan (VCP) Veldhoven, 2007

Beoogd effect

De bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio verbeteren door te committeren aan 
de bereikbaarheidsagenda en de daaruit vloeiende realisatie van het samenhangend 
maatregelenpakket. Tevens versterkt de mobiliteitsstrategie de regionale 
samenwerking wat leidt tot meer draagvlak voor regionale verkeersprojecten en meer 
subsidiemogelijkheden.

Argumenten

1.1. Het committeren aan de Bereikbaarheidsagenda is van belang voor de 
regionale samenwerking
Samenwerking biedt kansen in de regio op gebied van mobiliteit op de thema's 
Connectiviteit, Co-modaliteit en Smart Mobility. Het geeft de mogelijkheid om 
mobiliteitsmaatregelen effectiever en efficiënter te realiseren en daarmee de 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te vergroten. Veel mensen in de regio doen 
voor hun verplaatsingen immers een beroep op het gehele daily urban system 
(dagelijks stedelijk systeem). De samenwerking in de regio maakt het mogelijk om
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gezamenlijk aanvullende financiële mogelijkheden te onderzoeken bij de provincie, bij 
het Rijk en de Europese Unie.

Veldhoven is een onlosmakelijk onderdeel van de Brainportregio. Het is belangrijk dat 
Veldhoven goed bereikbaar blijft, onder meer vanwege de aanwezige en toekomstige 
hoogwaardige bedrijvigheid. Ook is een goede bereikbaarheid van belang voor een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

1.2 De principes van de bereikbaarheidsagenda leiden tot regionaal gedragen 
slimme en duurzame oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen 
Zoals bij 1.1. aangegeven biedt de Bereikbaarheidsagenda kansen op gebied van 
Connectiviteit, Co-modaliteit, Smart Mobility en Samenwerking die de bereikbaarheid 
en leefbaarheid kan vergroten.

Toekomstige projecten en opgaven kunnen met deze principes een plek krijgen in de 
adaptieve Bereikbaarheidsagenda. Bijsturing van de Bereikbaarheidsagenda op basis 
van nieuwe inzichten blijft mogelijk. Tenslotte geeft de regio met deze principes een 
gezamenlijk signaal af richting de provincie.

1.3. Het maatregelenpakket is een uitgangspunt voor de regionale samenwerking 
bij uitvoering van de bereikbaarheidsagenda
De projecten die zijn opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda hebben een regionale 
impact. Het Bereikbaarheidsakkoord (onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda) is met 
name opgesteld als alternatief voor 'de Ruit'. Het voormalige SRE heeft middelen 
gespaard (C 55,75 mln) voor realisatie van 'de Ruit'. Deze middelen zijn overgegaan 
naar de provincie. Echter, de provincie is bereid deze middelen bij een akkoord in de 
regio in te zetten voor de financiering van deel 3 van het uitvoeringsprogramma, zoals 
opgenomen in het rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden. De opgenomen 
maatregelen in deel 3 vinden vooral plaats in het gebied van de driehoek Eindhoven- 
Helmond-Veghel. Ook zijn er enkele regionale niet-infrastructurele maatregelen 
opgenomen in deel 3, zoals een regio brede werkgeversaanpak.

In Veldhoven is één maatregel in deel 3 opgenomen:
1. Fietsroute De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop, inclusief aantakking 

op de slowlane.

In de overige maatregelenpakketten, specifiek voor Veldhoven van belang, zijn de 
volgende maatregelen benoemd:

1. Verbetering doorstroming A67 Eersel-De Hogt;
2. Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en 

Leenderheide (met name capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide)
3. Snelfietsroute Eersel-Steensel-Veldhoven-Eindhoven;
4. Fietsstructuur rond ASML-MMC;
5. Stallingsvoorzieningen op knooppunten en nabij haltes;
6. (H)OV-doorstroom as Veldhoven-Steensel-Eersel richting Reusel;
7. HOV NS-Best-Airport-Veldhoven-De Run;
8. Aanleg Westparallel en Nulplus (maatregelen Gebiedsakkoord N69);
9. Kempenbaan West en Kempenbaan Oost;
10. Verbetering doorstroming rotonde De Dom-Heerbaan;
11. Multimodaal knooppunt De Kempen nabij Eersel en/of P+R Veldhoven De Run.

Het VCP 2007 wordt in 2017 geactualiseerd naar een Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP). Daarin wordt rekening gehouden met de maatregelen uit de 
Bereikbaarheidsagenda. In het proces naar een geactualiseerd GVVP wordt uw raad 
betrokken.
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1.4. Een Smart Mobility Landingsplaats zorgt voor een slimmer en beter 
functionerend mobiliteitssysteem
Met de landingsplaats worden bedrijven en kennisinstellingen in de regio uitgedaagd 
om innovatieve technieken en diensten in de praktijk te brengen. Smart mobility loopt 
uiteen van gebruik maken van nieuwe technieken, nieuwe of aangepaste 
vervoermiddelen tot het toepassen van innovatieve aanpassingen aan wegen en 
fietspaden en het anders organiseren van mobiliteit. Door in te stemmen met de 
oprichting van de landingsplaats kan Veldhoven (sneller) gebruik maken van de 
nieuwe ontwikkelingen en technieken en eventuele subsidiemogelijkheden.

Kanttekeningen en risico's

2.1. Financiering is nog onduidelijk
Dit voorstel heeft nog geen directe financiële gevolgen voor de gemeente Veldhoven. 
De maatregelen van deel 1 van het uitvoeringsprogramma hebben niet direct 
betrekking op gemeente Veldhoven met uitzondering van één maatregel 
(slowlane/fietsoute). Voor de slowlane is budget beschikbaar. Bij verdere uitwerking 
moet blijken of dit voldoende is.

Voor de meeste Veldhovense maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda geldt dat deze 
nog verder moeten worden uitgewerkt en onderzocht alvorens een (eventuele) 
onderbouwde raming kan worden gegeven van de financieringsbehoefte. Uw raad 
spreekt zich in dit voorstel in financiële zin alleen uit voor het actief zoeken naar 
middelen op de eigen meerjarenbegroting en het in beeld brengen van 
financieringsmogelijkheden van derden in de vorm van subsidies en bijdragen. 
Inschatting is dat deze opgave voor veel maatregelen nog geruime tijd vergt. In een 
later stadium wordt, indien geen of onvoldoende budget voorhanden is, voor elk van 
de maatregelen waarvoor de gemeente Veldhoven verantwoordelijk is, een 
financieringsvoorstel worden voorgelegd aan de raad.

2.3 Snelheid totstandkoming Bereikbaarheidsagenda
Het regionale proces is in een erg hoog tempo doorlopen, waardoor niet overal de 
volledige besluitvormingsprocedure is doorlopen en het inspraakproces minimaal was. 
De Metropoolregio Eindhoven legde een deel van de inspraak bij de gemeenten zelf 
neer. Vanwege de dynamiek in het proces (met name de steeds veranderende inhoud 
en de snelle totstandkoming) heeft geen lokale inspraak plaatsgevonden. Wel zijn 
partners als Brabantse MilieuFederatie en Fietsersbond bij de totstandkoming van de 
Bereikbaarheidsagenda betrokken. Bovendien is bij de daadwerkelijke uitvoering van 
een maatregel vaak ook nog sprake van een inspraakproces.

Financiën

Met de ondertekening van het Bereikbaarheidsakkoord tekent de gemeente een 
intentieverklaring om maatregelen waar Veldhoven (mede) verantwoordelijk voor, is 
te financieren. Het betreft een principe-afspraak, op dit moment is immers nog geen 
beeld van de financieringsopgave voor de gemeente Veldhoven. De 
Bereikbaarheidsagenda heeft een looptijd van 2016 t/m 2030. Voorgesteld wordt om 
in toekomstige meerjarenbegrotingen middelen te zoeken voor financiering van 
maatregelen die primair betrekking hebben op de gemeente Veldhoven. Als voor een 
dergelijke maatregel budget noodzakelijk is -dat niet uit een reeds gereserveerd 
budget kan komen-, wordt dit aan de raad voorgelegd. Zie ook kanttekening 2.1.

Communicatie en samenspraak

Gedurende de totstandkoming van het Bereikbaarheidsakkoord en de 
Bereikbaarheidsagenda zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar, naast de 22 
gemeenten (de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven plus Veghel) en de
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provincie Noord-Brabant, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, werkgevers en 
raadsleden voor waren uitgenodigd. Ook zijn partners als Brabantse MilieuFederatie en 
Fietsersbond bij de totstandkoming van de Bereikbaarheidsagenda betrokken. Na 
ondertekening van de intentieovereenkomst is op 23 juni gecommuniceerd middels de 
pers en media door de Metropoolregio Eindhoven. Tenslotte heeft op 18 oktober een 
presentatie over de Bereikbaarheidsagenda, voorafgaand aan de fractievergaderingen, 
plaatsgevonden.

In de volgende fase van de Bereikbaarheidsagenda wordt de raad, bij relevante 
ontwikkelingen, geïnformeerd over de voortgang.

Voor de toekomstige communicatie over de Bereikbaarheidsagenda, het 
Bereikbaarheidsakkoord én alle andere onderdelen van het Bidbook Bereikbaarheid 
Zuid-Nederland is de programmanaam SmartwayZ.nl bedacht. In correspondentie en 
andersoortige communicatie wordt van deze naam gebruik gemaakt.

Uitvoering | planning

Planning en uitvoering van de regionale maatregelenpakketten wordt een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij intergemeentelijke samenwerking het 
uitgangspunt is. Voor de procesbegeleiding wordt aangestuurd op het instellen van 
een compacte, professionele regionale programmaorganisatie. De 
programmaorganisatie krijgt als taak de adaptieve meerjaren programmering te 
beheren en de voorbereiding en uitvoering van projecten te coördineren. Bovendien 
ondersteunt ze de werkzaamheden van de stuurgroep/werkplaats. De bemensing van 
de programma-organisatie is een taak van de gemeenten. Veelal zal gebruik worden 
gemaakt van de eigen ambtelijke capaciteit bij de gemeenten, maar ook de eventuele 
beschikbare capaciteit bij de Metropoolregio Eindhoven wordt in de bemensing 
betrokken. Per 1 oktober aanstaande is een ambtelijke kwartiermaker aangesteld die 
de programmaorganisatie aan het voorbereiden is.

Bijlagen

1. Rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden met getekende 
intentieovereenkomst (15 juli 2016)

2. Bidbook Zuid Nederland (2015)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als bespreekstuk te agenderen 
voor de besluitraad op 13 december.
POHO zegt toe de technische vragen van Samenwerkend Veldhoven inzake de 
financiën en afbeeldingen schríftelijk te verwerken in de "reactie college n.a.v. 
behandeling in oordeelsvormende raad".

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De technische vragen van Samenwerkend worden z.s.m. beantwoord nadat deze 
ontvangen zijn, en beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

16.129
13 december 2016 
12
Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport 
Duurzaam Slim Verbonden'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016, nr. 16.128 

overwegende de beraadslaging in de oordeelsvormende raad van 22 november 2016;

b e s l u i t :

1. Onderschrijven van de principes en de ambities van de Bereikbaarheidsagenda: 
Connectiviteit (goede verbindingen met andere regio's via spoor, lucht, water 
en weg), Co-modaliteit (stimuleren van slimme individuele vervoerskeuzes), 
Smart mobility (gebruik maken van nieuwe technieken en methoden om 
efficiënter gebruik te maken van bestaande en nieuwe mogelijkheden om de 
mobiliteitsvraag te spreiden) en Samenwerking (regionale verantwoordelijkheid 
levert het hoogste rendement op);

2. Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze, waarbij de 
samengestelde maatregelenpakketten als een goed vertrekpunt worden 
geaccepteerd en waarbij zo nodig verbeteringen doorgevoerd kunnen worden 
in de Bereikbaarheidsagenda;

3. Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze om op sub-regionaal 
niveau adaptief verbeteringen te programmeren, uit te voeren en te co- 
financieren, en het accepteren van de samengestelde maatregelenpakketten 
als een goed vertrekpunt hiervoor;

4. Ondersteunen van de inrichting van een Smart Mobility landingsplaats 
(proeftuin voor nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van slimme 
mobiliteit) waar de regio haar maatschappelijke partners uitdaagt om 
innovatieve technieken en diensten in praktijk te brengen, gericht op het 
slimmer en efficiënter maken van de regionale mobiliteit.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 13 december 2016

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Intentieovereenkomst gemeenten Zuidoost-Brabant



VOORWOORD

Voordat ik van huis ga, kijk ik op een App die adviseert op welke verschillende manieren 
ik efficiënt naar mijn werk kan reizen. Meestal neem ik een e-bike en rijd via de snelfiets- 
route door het groene buitengebied. Of ik carpool samen met collega’s. Als het regent 
neem ik het HOV, het hoogwaardig openbaar vervoer. Dat is het mooie van de Brainport- 
regio. Alles ligt hier dicht bij elkaar, goed bereikbaar, een hightech regio in het groen.

Zo beleven wij mobiliteit in de nabije toekomst. Een regio waar fiets, openbaar vervoer en auto elkaar uitstekend 
aanvullen. Met ‘Living labs' en ‘proeftuinen' waar gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, samen
werken aan de slimme mobiliteit van nu en de toekomst. Een Zuidoost-Brabant dat over de weg, het spoor en 
door de lucht uitstekend verbonden is met de rest van de wereld. Een regio van innovatie en toptechnologie 
die hierdoor nog beter kan werken aan zijn internationale status als economische wereldspeler met een hoge 
kwaliteit van leven.

Dit wenkend toekomstbeeld staat centraal in de Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven, “Brainport 
Duurzaam Slim Verbonden, Mobiel door slimme keuzes!”. Hierin presenteren de 21 gemeenten uit de Metro
poolregio Eindhoven, samen met de gemeente Veghel, een breed pakket van maatregelen en plannen om de 
bereikbaarheid van de regio te verbeteren, nu en in de toekomst.
Voor het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant zijn hieruit maatregelen afgeleid om knelpunten en opgaven 
in de driehoek Eindhoven-Veghel-Asten met voorrang aan te pakken. Samen met maatregelen uit het programma 
Bereikbaarheid Zuid-Nederland moet dit pakket Zuidoost-Brabant verlossen van de knelpunten rond mobiliteit en 
leefbaarheid. En het versterkt onze ambities voor een innovatieve economie, een leefbare en gezonde omgeving, 
een samenbindende maatschappij en intensieve regionale samenwerking.

De Metropoolregio Eindhoven is een economische topregio: hoog technologisch, innovatief en duurzaam. De 
regio draagt blijvend bij aan welvaart en welzijn voor zijn inwoners. Dit stelt ook eisen aan de bereikbaarheid 
van de regio. Om een excellente regio te zijn, is een goede bereikbaarheid voor personen- en goederenvervoer 
een randvoorwaarde. De bereikbaarheid in de regio kan nog verder verbeterd worden door verbetering van de 
mobiliteitsnetwerken en door die netwerken samen slimmer te gebruiken. De negatieve effecten van mobiliteit 
zoals geluidsoverlast, luchtverontreiniging, energieverbruik, ongevallen, ruimtebeslag en files willen we daarmee 
verkleinen.
Om dit te bereiken, zetten we in op een co-modaal vervoersnetwerk. Dat is een slim en innovatief netwerk waarin 
de keuzemogelijkheden van de gebruiker centraal staan, mogelijkheden om te kunnen kiezen uit verschillende 
vervoerswijzen in het regionale netwerk (fiets, openbaar vervoer, auto). Om dit te realiseren hebben we goede 
overstappunten (knooppunten) nodig op strategische plaatsen in de regio.

Samenwerken zit in de genen van de Metropoolregio Eindhoven. Dat bewijzen ook deze Bereikbaarheidsagenda 
en het Bereikbaarheidsakkoord. De 21 regiogemeenten hebben samen met de gemeente Veghel en verschillende 
maatschappelijke belanghebbenden en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen en intensief gewerkt aan 
het opstellen van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Deze agenda voor de komende 15 jaar is de
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basis voor een gezamenlijke aanpak om de regionale mobiliteit slim en toekomstvast te maken. Daarbij zetten wij 
in op smart mobility en co-modaliteit. Een schaalsprong voor fiets- en openbaar vervoervoorzieningen wordt 
hiermee mogelijk en het regionale autoverkeer wordt geleid naar de robuuste randen van het hoofdwegennet. 
Dit doen we op een manier die past bij de strategie die is vastgelegd in het programma Bereikbaarheid 
Zuid-Nederland, samen slim en robuust. Zuidoost-Brabant is een gebied met een grote samenhang. We bekijken 
dus de gehele regio op benodigde samenhangende maatregelpakketten voor de komende 15 jaar. We con
centreren ons op de belangrijkste regionale verkeersrelaties in de dagelijkse mobiliteit. De Bereikbaarheidsagenda 
is daarmee de start voor een adaptieve uitwerking en intergemeentelijke programmering in de komende jaren 
die we graag samen met de provincie, het Rijk en maatschappelijke partners willen gaan oppakken.

Elk van onze partners draagt op zijn eigen manier bij aan de uitvoering van deze agenda en het akkoord. Ook 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven doen mee, onder andere door samen met de overheid experimenten voor 
slimme vormen van mobiliteit op te zetten. Want dat past bij het DNA van Zuidoost-Brabant.

De inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders profiteren straks van de betere 
bereikbaarheid van de regio. Daarom is het een grote uitdaging om van dit akkoord een succes te maken.

Metropoolregio Eindhoven,
Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Roël Hoppezak 
(voorzitter)

f** \

Wim van der Linden Peet van de Loo

Erik de Vries Jannie Visscher Mart Wijnen
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BEGRIPPENLIJST
Adaptieve programmering: Op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen de maatregelen en 

de programmering daarvan bijgestuurd worden.

Co-modaliteit: Voor verplaatsingen kan worden gekozen uit verschillende vervoermiddelen of 
een soepele combinatie daarvan. Informatie en aanbod stimuleren een keuze 
die leidt tot een optimum tussen de belangen van de individuele reiziger, die 
van de overige reizigers en de omgeving. Resultaat: een optimale presentatie 
van het mobiliteitssysteem

Connectiviteit: Door goede en slimme verbindingen zorgen voor een uitstekende (inter) 
nationale bereikbaarheid van de economische toplocaties van onze regio én 
vanuit onze regio van de voor ons meest relevante locaties in de omliggende 
stedelijke regio's. Dit krijgt o.a. vorm door verbeteringen in frequentie, snelheid 
en comfort in het interregionale spoornetwerk met de omliggende stedelijke 
regio's en het verkorten van de reist d vanuit onze regio naar de HST-knopen, 
Düsseldorf, Aken en Brussel (hoge snelheidstrein).

Daily urban system: Het stedelijk systeem waarin inwoners zich dagelijks bewegen door de regio 
om te wonen, werken en te recreëren.

C-ITS Afkorting voor Coöperatief Intelligent Transport Systeem ofwel Intelligent co- 
operatief mobiliteitsysteem. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
van vervoermiddelen om met elkaar en met verkeersinstallaties en verkeers- 
centrales te communiceren.

Inprikkers: Directe verbinding voor autoverkeer tussen verblijfsgebieden en de ‘robuuste 
randen', waarop een vlotte doorstroming mede bepalend is voor de aantrek
kelijkheid van die ‘robuuste randen'

Robuuste randen: Veelal auto(snel)wegen die een grote hoeveelheid voertuigen kunnen afhande
len (N279, A67, A2, A58, A50).

Schaalsprong fiets en (H)OV: Het maken van een grote stap voorwaarts in de kwaliteit van voorzieningen 
om fiets en (H)OV tot een aantrekkelijker vervoerswijze te maken: vlot, veilig, 
betrouwbaar en aangenaam.

Smart mobility: Slimme maatregelen die voor een efficiënte mobiliteit voor de individuele 
reiziger, de totale mobiliteitsvraag én de omgeving. De techniek (ICT, Big Data, 
hightechoplossingen) maakt vervoermiddelen en de weg slimmer en zorgt 
ervoor dat verkeersstromen goed op elkaar zijn afgestemd. Reizigers worden 
gestimuleerd om de best passende keuze te maken van tijdstip van reizen, 
vervoermiddel en route.

Smart society: Een snel veranderende samenleving waarin werkelijkheid en virtuele wereld sa
mengaan. Digitale techniek staat ten dienste van de mens voor economische 
groei, innovaties, goede bereikbaarheid en een betere werk- en leefomgeving.

Social design: Betrokken inwoners en organisaties werken actief mee aan het ontwerp en 
de realisatie van een programma of project. Ze zijn bereid tot verkennen van 
vernieuwende oplossingsrichtingen, tot experimenteren en het delen van 
informatie en zo deel uit te maken van een proeftuin voor nieuwe mobiliteits- 
ontwikkelingen.
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SAMEN

De Metropoolregio Eindhoven heeft veel ervaring met de intensieve samenwerking 
in de ‘triple helix’ tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid. 
Deze samenwerking heeft geleid tot een innovatief ondernemersklimaat. De korte 

lijnen tussen deze partijen en het elkaar wat gunnen, resulteren in het relatieve gemak 
waarmee je in onze regio dingen organiseert en voor elkaar krijgt. Deze manier van 
samenwerken, een levendige uitwisseling tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheid op alle niveaus, is typisch voor Zuidoost-Brabant en is een belangrijke voor
waarde voor succes gebleken.

Ook op het gebied van mobiliteit wordt deze manier van samenwerken toegepast. Tijdens het proces om te 
komen tot de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant zijn de stakeholders1 breed betrokken. In een korte tijd 
en op een interactieve manier hebben alle partijen actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de Bereikbaarheids- 
agenda Zuidoost-Brabant. Hierdoor is een compleet gedragen agenda ontstaan.

De regio gaat ook op deze manier werken aan de uitvoering. De bereikbaarheid wordt intergemeentelijk aangepakt 
op basis van de belangrijkste bereikbaarheidsrelaties in de regio. Dit betekent dat de gemeenten over hun 
grenzen heen kijken en gezamenlijk projecten oppakken en uitvoeren, ook weer in brede samenwerking met de 
stakeholders.

Met de provincie en met stakeholders uit de regio willen we afspraken maken over een meerjarige strategie en 
aanpak om onze ambities te verwezenlijken. Dit betekent dat we in nauwe afstemming met elkaar de projecten 
faseren, financieren en uitvoeren. Daarbij worden de nieuwste ontwikkelingen meegenomen. Werkgevers, 
inwoners, marktpartijen en andere maatschappelijke partners kunnen belangrijke praktische en innovatieve 
bijdragen leveren. Voor toekomstige bereikbaarheid gaan we uit van een creatieve regionale samenleving. 
Kernwoorden hierbij zijn: samenwerking, slim, co-modaal en connectiviteit. De effecten van de getroffen 
maatregelen worden in kaart gebracht en mee genomen in de maatregelen die daar op volgen.

We willen een uitstekende (inter)nationale bereikbaarheid van onze economische toplocaties, toegankelijkheid 
van de hele regio en een aantrekkelijke omgeving. Daarbij willen we de Europese regio zijn voor het ontwikkelen, 
testen, implementeren en vermarkten van nieuwe mobiliteitsconcepten en -diensten. Door slimme mobiliteit 
willen we bijdragen aan andere ambities, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. 
Mobiel door samen slimme keuzes te maken!

1 De volgende stakeholders hebben actief geparticipeerd in het ontwikkelen van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant: ANWB, Fietsersbond, 

Brabantse Milieufederatie, BZW, regio bedrijven uit het Brabants Mobiliteitsnetwerk, Brainport partners, TUe en overige deelnemers aan de werksessies.
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SLIM
Het verbeteren van de mobiliteit gaan de samenwerkingspartners ‘slim’ aanpakken. 
Hierbij bestaat slim uit een aantal aspecten:

SMART SOCIETY
De samenleving verandert snel, de werkelijkheid en virtual reality raken steeds meer vervlochten, Dit geldt ook 
voor mobiliteit. De (digitale) techniek staat ten dienste van de mens en niet andersom. Het gemak van de mens 
staat centraal. Zonder een slimme infrastructuur zijn economische groei, innovatie en een beter leefklimaat 
bijna onmogelijk. Mensen maken het verschil.

Smart mobility biedt oplossingen op het terrein van duurzame mobiliteit en logistiek (duurzame bevoorrading). 
De gebruiker is sensor in zijn omgeving. Gebruikers laten digitale sporen na die na analyse leiden tot verbeterde 
oplossingen op het gebied van doorstroming, veiligheid en duurzaamheid (Big Data). Deze gebruikersprofielen 
bieden de mogelijkheid om gevraagd of ongevraagd mobiliteit oplossingen ‘op maat' te leveren. Iedereen 
produceert tegenwoordig enorm veel data als individu, of als bedrijf of organisatie. Voertuigen produceren ook 
data. We spreken van ‘datastreams'. Het is mogelijk om deze real time beschikbaar te maken om alternatieve 
reisadviezen aan te bieden.

Een smart society heeft behoefte aan nieuwsgierige betrokken inwoners en partners die bereid zijn om te experi
menteren en informatie te delen. Inwoners veranderen samen hun leefomgeving. De regio Zuidoost-Brabant is 
uitermate geschikt om te fungeren als ‘living lab'. De hightech omgeving brengt hoog opgeleide mensen voort 
die hieraan willen meewerken.

Een regio waar het prettig wonen, werken, studeren en leven is, draagt bij aan het welzijn van mensen. Autonome 
ontwikkelingen zoals de toename van het aantal elektrische auto's met 5 tot 10 procent per jaar; de introductie 
van meer (auto) deelsystemen, de introductie van waterstof voor logistiek vervoer etc. zorgen voor een sterke 
reductie van uitstoot van CO2-N0x en geluid. Deze ontwikkelingen vragen om het monitoren van effecten en 
het blijven aanpassen van de te nemen maatregelen op basis van nieuwe inzichten.

INTERNATIONALE KOPLOPER 
OP HET GEBIED VAN SMART MOBILITY
De High Tech Automotive Campus Helmond is de smeltkroes in Nederland voor tal van innovaties op het ge
bied van Smart Mobility. Bedrijven vragen om ‘één loket' van de overheid dat als ‘landingsplaats', ‘versneller' 
en ‘lanceerplaats' functioneert om bedrijvigheid te stimuleren. Het Brabants ITS bureau BrabantStad is een 
belangrijke schakel in het proces om dit verder mee vorm te geven.
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Om koploper te blijven, is het belangrijk om slimme allianties aan te gaan met steden, regio's en internationale 
partners. Zo kunnen we leren van hun experimenten, deze door ontwikkelen en nieuwe ontwikkelingen in gang 
zetten. Bedrijven worden uitgedaagd een oplossing te bedenken voor maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld 
leefkwaliteit en doorstroming van de Kennedylaan en N279 verbeteren). De partners zijn gelijkwaardig en 
investeren even veel in de ontwikkelingen. De EU biedt kansen voor extra financiering van nieuwe ontwikkelingen.

Werkgevers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om ook een bijdrage te leveren aan de bereik
baarheid van de regio). De werkgever heeft financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld ‘fietsen naar het werk' of 
‘met OV naar het werk', of ‘samen rijden naar het werk' te stimuleren. Clusters van bedrijven kunnen dit samen 
oppakken. Het Brabants Mobiliteitsnetwerk heeft hierbij een belangrijke sleutelrol.

WAT GAAN WE DOEN?
^ Inwoners betrekken bij nieuwe ontwikkelingen (Social design).
• Verbeteren van de kwaliteit van leven door toepassing van slimme toepassingen op het gebied van verkeer 

en vervoer.
• Uitrol digitale infrastructuur om nieuwe ontwikkelingen direct toe te passen.
• Data-analyse toepassen om werkelijke knelpunten in kaart te brengen en die tot meer verantwoorde 

mobiliteit oplossingen te laten leiden.
• Bedrijven aanspreken op verder verantwoord werkgeverschap en een bijdrage laten leveren aan oplossingen 

op het gebied van verkeer en vervoer.
^ Bedrijven, overheden en kennisinstellingen uitdagen tot pilots die bijdragen aan de kwaliteit van de regio.
• Landingsplaats voor bedrijven inrichten en zo ontwikkelingen versnellen.
• Opschaling van geslaagde ontwikkelingen faciliteren ten behoeve van de economische ontwikkeling 

van de regio.
^ Slimme allianties met andere steden, regio's en internationale partners aangaan.
^ Positioneren van de High Tech Automotive Campus als smeltkroes voor nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van Smart Mobility.
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CO-MODAAL
Waar we naar toe willen, is dat de reiziger centraal staat. Iedereen kan zich vrij door de 
regio bewegen op basis van de eigen wensen en dagelijkse keuze. Co-modaliteit noemen 
we dat. Dit heeft betrekking op zowel woon-werk verkeer als recreatief verkeer. Het 
vervoer wordt verbeterd door het aanbieden van een diversiteit aan vervoerwijzen die 
aansluiten bij de wensen van de gebruiker.

MOBILITEIT EFFICIËNTER ORGANISEREN
Op basis van een eigen profiel (hoe duurzaam wil iemand reizen, waar wil iemand naar toe, op welke manier en 
op welk moment) ontvangt iedereen een persoonlijk reisaanbod. Dit kan bestaan uit een mix aan vervoerwijzen. 
Iemand legt bijvoorbeeld het eerste deel van de reis af door met iemand een auto te delen en het laatste deel 
van de reis met het openbaar vervoer of een deelfiets. Of een deel met het openbaar vervoer en het laatste 
stuk met een deelauto. De organisatie en betaling wordt centraal via een digitaal platform verzorgd zodat 
meermaals betalen geen obstakel vormt. Bedrijven kunnen vervoermiddelen organiseren en delen via digitale 
platforms.

De maatschappij ontwikkelt zich in de richting van ‘een deeleconomie'. Steeds meer mensen zijn bereid diensten 
en producten te delen. Delen kan op individueel niveau, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld coöperaties 
waarbij de gezamenlijke inkoop en beheer georganiseerd wordt en digitale platforms de schakel vormen tussen 
vraag en aanbod. Mensen beseffen dat de kosten voor een auto die gemiddeld 20 uur per dag stil staat erg hoog 
zijn. Daarnaast kost filerijden veel tijd. Het zou fijn zijn wanneer mobiliteit efficiënter en op een andere manier 
georganiseerd kan worden. Bedrijven beseffen dat het koppelen van vervoerstromen en delen van transport
middelen tot meer efficiëntie, minder kilometers, minder investeringen en verdere kostenbesparingen leidt.

Co-modale oplossingen leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame en economische ontwikkeling van 
de regio.

NAADLOOS OVERSTAPPEN
Naadloos overstappen van het ene vervoermiddel naar het andere vervoermiddel is een belangrijke voorwaarde 
tot succes. Knooppunten waar vervoermiddelen bij elkaar komen, dragen bij aan het succes. Trein- en busstations 
en P+R-plaatsen bieden plek om een verscheidenheid aan vervoermiddelen bijeen te brengen en de naadloze 
overstap te borgen. Denk hierbij aan deel(taxi), deelauto, deel e-bikes en vormen van openbaar vervoer. 
Onderhoud en beheer zijn op deze knooppunten goed te organiseren.

Om de ambities voor fiets, (H)OV en auto aan te duiden voor de komende 15 jaar zijn ambitiekaarten gemaakt 
gedurende diverse werksessies. Deze kaarten zijn indicatief. En bedoeld om een eerste indruk te geven.
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Afbeelding 1. Fietsnetwerk en -ambities

Snelfietsroute (toekomstig)

Fietsnetwerk

Ontbrekende schakel

mm®

Legenda

Bestaande situatie - Fiets 

Stemet fiets

Legenda
Knelpunten i Opgaven - Openbaar Vervoer 

Knooppunt groot
* k overstappunten OV-fiets-auto

Knooppunt klein 
overstappunten OV-fiets-

Opvoeren frequentie sprinters 
op spoor (Light Rail)

Ontbrekende schakel spoor

Zoekgebied binnenstedelijk H CW 
'of openen staŵ-rand-knoop

Zoekgàpied streng van 
kernen Verbinden

Grote kern buiten 
invloedsfeer spoor

Invloedsgebied spoor

Afbeelding 2: Opgaven en kansen Openbaar Vervoer
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Toekomstige
aansluiting

Legenda

Bestaande situatie - Auto 

Robuuste rand

Bundeling 

Inprikker 

Waterweg 

® Brug

ţ Knooppunt

Aansluiting

Afbeelding 3. Filosofie auto-ontsluiting
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Deel 1

Bereikbaarheidsagenda
Zuidoost-Brabant

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN



DEEL 1:
BEREIKBAARHEIDSAGENDA
ZUIDOOST-BRABANT
De deelopgaven in het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland (2016) zijn er onder 
meer op gericht om in Zuidoost-Brabant een robuuste, goed functionerende driehoek 
in het hoofdwegennet te creëren, bestaand uit de A2, A67, N279 en A50. De Bereik- 
baarheidsagenda Zuidoost-Brabant neemt dit als uitgangspunt en concentreert zich 
op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ 
van de regio. De Bereikbaarheidsagenda voegt een robuust element aan de hoofd
structuur toe met de prioriteit voor hogere frequentie van Sprinters op het spoor en 
verbetering van de kwaliteit van de knooppunten.

De Bereikbaarheidsagenda zorgt voor de afstemming tussen de betreffende deelopgaven van het Programma 
Bereikbaarheid Zuid-Nederland, zodat de hoofdstructuur de gewenste robuustheid krijgt. In de Bereikbaarheids
agenda zijn maatregelen opgenomen die de bundeling van autoverkeer in de regio combineren met deze 
robuuste infrastructuurstructuur, met co-modale knooppunten en met smart mobility maatregelen. De regio 
vraagt bij de afstemming van de deelopgaven en het ‘daily urban system' aandacht voor uitwerking van:
^ De toekomstbestendige uitvoering van de N279 en de aansluiting daarvan op de A67 bij Asten, inclusief de 

uitvoering van de regionale aansluitingen op de N279.
^ De functie van de A67 tussen de nieuwe aansluiting van de N69 in het westen en Deurne in het oosten voor 

het daily urban system van de regio.
^ De functie van de A2-zuid voor het daily urban system tussen Weert Noord - Leenderheide.
^ De samenhang tussen het functioneren van de A58 en het regionale netwerk.

De Bereikbaarheidsagenda bouwt voort op initiatieven die de afgelopen jaren in verschillende delen van het gebied 
al gestart zijn. Voorbeelden daarvan zijn de visie en de uitwerking van Brainport City (Platform Brainport Bereik
baarheid), de gebiedsgerichte aanpak van de N69, het recente initiatief in de Kempen voor een intergemeentelijke 
co-modale verbetering van en rond de N284, de slow lane en fietsinitiatieven in Eindhoven. Ook bouwen we verder 
op provinciale programma's, zoals Brabants mobiliteitsnetwerk, Fiets in de Versnelling, de Ontwikkelagenda Spoor, 
HOV en Knooppunten en een groeiend aantal business initiatieven voor mobiliteitsdiensten.

DE HUIDIGE SITUATIE EN DE OPGAVEN
De huidige situatie in de regio Zuidoost-Brabant kan als volgt worden samengevat: In het stedelijk netwer 
ervaren gebruikers tijdens de spitsuren drukte en congestie in het woon-werkverkeer en in de bereikbaarheid 
van belangrijke voorzieningen. Dat veroorzaakt hinder in de bereikbaarheid én de leefbaarheid. Net als in andere 
stedelijke netwerken betekent dit dat oplossingen moeten worden gezocht in:
^ het verbeteren van het inzicht in het functioneren van het zogenaamde ‘daily urban system' in de regio 

(data);
^ het op orde brengen van de netwerken (auto, fiets, OV) en hun knooppunten (uitwisselen, uitstappen);
^ het slim(mer) organiseren van het dagelijkse gebruik. Dat gebruik bestaat uit vele individuele dagelijkse keuzes. 

Deze keuzes worden beïnvloed door sociale en economische afspraken, zoals werk- en openingstijden.
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Ook de verbetering van informatie over reismogelijkheden en de toegankelijkheid daarvan zorgt dat reizigers 
slimmere keuzes kunnen maken.

DEELGEBIEDEN EN BELANGRIJKE RELATIES VOOR DE 
SOCIAALECONOMISCHE BEREIKBAARHEID
In de Bereikbaarheidsagenda worden de belangrijkste principes voor het verbeteren van de bereikbaarheid 
voor de gehele metropoolregio uitgewerkt. Bij het benoemen van oplossingen en bepalen van onze prioriteiten 
hebben we ons de volgende vragen gesteld:

^ Wat is op regionaal niveau van belang voor de externe en interne bereikbaarheid van de belangrijke 
economische centra en voorzieningen?

^ Wat is op regionaal niveau van belang voor het functioneren van het daily urban system?
^ Wat zijn de belangrijkste leefbaarheidsprioriteiten?

Er zijn een aantal belangrijke verkeersrelaties in het gebied onderscheiden, die voor het sociaal-economisch 
functioneren van het gebied belangrijk zijn. Binnen deze verkeersrelaties vindt een groot deel van de dagelijkse 
verplaatsingen plaats. De volgende relaties zijn te onderscheiden:

Afbeelding 4: subregionale relaties
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MIX VAN MAATREGELEN
De Bereikbaarheidsagenda ordent de maatregelen in onderlinge co-modale samenhang per belangrijke relatie.

Voor elke subregionale relatie geldt dat er sprake is van een samenhangende mix van maatregelen. We zetten 
in op Smart mobility en co-modale fysieke maatregelen (fiets, OV, auto en knooppunten). De maatregelen gaan 
we uitwerken en gefaseerd uitvoeren via een adaptief programma dat we intergemeentelijk, samen met de provincie, 
maatschappelijke partners en marktpartijen uitwerken en gefaseerd gaan uitvoeren.
We willen niet vastzitten aan maatregelen die in de toekomst niet meer de slimste keuze zijn. Daarom program
meren we adaptief. Inhoudelijke en financieel maken we keuzes binnen de subregio. . We maken ook keuzes in 
de fasering van het subregionale programma met aandacht voor monitoring en evaluatie; leren van de werkwijze 
en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Na intensief overleg hebben de gemeenten en stakeholders per relatie een co-modaal maatregelenpakket 
samengesteld. De maatregelenpakketten zijn uitgangspunt voor oplossingsrichtingen op basis van beschikbare 
kennis bij deskundigen. Nadere programmering en uitwerking van de maatregelen en van de financiering is nog 
nodig. Het kan zijn dat een andere oplossing ook het gewenste effect geeft en makkelijker te realiseren is.
De pakketten zijn daarmee indicatief en flexibel en kunnen worden bijgesteld aan de hand van nieuwe inzichten. 
Voor sommige maatregelen geldt dat ze onderdeel zijn van één of meer varianten van een integrale aanpak in 
een relatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor het traject Eisenhouwerlaan - Ring Noordoost - J.F. Kennedylaan, voor 
de omgeving Nuenen en voor de omgeving van de Beekse brug in Laarbeek.

Alle relaties zijn op onderstaande kaartjes in beeld gebracht. Hierin is de mix aan maatregelen opgenomen. Er 
is meer uitgebreide achtergrondinformatie beschikbaar waarin de motivatie en onderbouwing terug te vinden 
zijn voor de gekozen maatregelen. In de relatiekaartjes staan ook nummers van de maatregelen om eenvoudiger 
in de groslijst te kunnen zoeken. Deze achtergrondinformatie is terug te vinden in het document “Subregionale 
relaties en maatregelenpakketten Bereikbaarheidsagenda”. Op de website van www.metropoolregioeindhoven 
.nl/bereikbaarheidsagenda zijn deze digitaal beschikbaar.

Auto:
N279/A67 (ziebľdbook)
Capaciteit A270-ri ng Ei ndho ven- 
Kennedylaan [66/67/6380] 
Capaciteit Kasteelt ra verse Hel mond 
[616]
Aansl uiting N279 op A67 [617] 
ľvi6l2ZĶanaaldíjk capaciteit en 
veiligheid verbeteren [603] 
Spoortunnel Binde ren dreef Deurne 
[690]
N270 capaciteit kruispunten 
Helmond-Deurne[620] 
Optimaliseren aansl uiting N270 op 
N279 [621]

Kennedylaan/Eisenhowerlaan- 
Eind hoven [631/689] 
N612ZKanaaldijkcapaciteit en 
veiligheid verbeteren [603] 
Kasteeltraverse -Helmond[633] 
A270 Nuenen [634]

ļtiM

Snelfietsroute De urne-Helm ond- 
Eindhoven: ontbrekende schakels 
[622]
Snelfietsroute Helmond-Nuenen- 
Ei ndho ven (ten noorden vanA270) 
[623]
Fietsroute Helmond-Gel drop-
Eind hoven (viaGeldropseweg/
Eindhovenseweg) [606/624]
Fietsroute Helmond-
Gel drop/N uenen-Ei ndho ven (langs
Eindhovenskanaal)
kwaľiteits verbeten ng[625]

Trei infrequent ie 6x:peruuren door 
laten rij den tot 20; 00 uur [608] 
Capaciteit treinen vergroten [628] 
Knooppunt Deurne opwaarderen
[629]
Knooppunten Helmond opwaarderen
[630]

Hybri de testom geving 
Kennedylaan-Ring-A27Ū- 
Kasteeltraverse/uitstraling 
testwegA278 [635]

Re atie Deurne - He mond Emdhoven

LeefbaarheidK'iíř

s*

w
Fiets

Openhaar Vervoer

Slim Organiseren:
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Relatie Gemert - Laarbeek - Nuenen - Eindhoven

SS eefbi dAuto:
Beekse Brug/ extra aansluiting He! mond K enne dylaan, E i s en h ow erl a an

Centrum N279 636 631/6891

Beekse Brug vernieuwen [637] A270 Nuenen [634]
Capaciteit A270-Ring Eindhoven Beek en Donk: I eef baarheidN6l5 [640]
Kennedylaan [66,67,6380] Nuenen eetbaarheid Smits van
OptimaliserenaansluitingN272/N615 op Oyenlaan [641/642/644]
N279 [639]
N61.5 tuşsenBeekseBrugenN279 [670]
Aanpassen situatie verkeersli chten
Beeksebrug[645]
Busbaan Nuenen op A270 openstellen voor Fiets:
autoverkeer [641] Sne fietsroute Gemert-Laarbeek
N272 capaciteit rotondes Gemert [648] Nuenen‘■Eindhoven [644/649; 6 5 lc+e]

Fietsroute: Beekse Brug vemi euwen

Gemert-Laarbeek-Son en Breugel-
Openbaar Vervoer:

Eindhoven kwaliteit bestaande
Doorstroom as: Beekse Brug vemi euwen

verbindi ng-F ontbrekende schakels

Reaľi s eren OV - kno o pp unt en G em e rt e n
Ge rw en [653+654]
OV-knooppunt Nuenen op waarderen [655]
Op waarde ren bushaltes: Bavaria-Li es hout Slim Organiseren
N615-Beek en Donk, Pastoor Poel straat Hvbri de testomgeving Kenned yl aan -
Gemert [656] Ring-A270 - Kasteeltraverse/
Prioriteit bus op kruispunten N.615 L65 7] uitstralirigtest wegA270 [635]

Treinf requentte 6x per uur en door I aten 

rijdentot 20.00 uur [608]
Knooppunt Station Geldrop [610] 
HOVbaan Geldrop-Eindhoven [611] 
Doorstroom as Geldrop-Mierlo-Helm ond 
[612]

A67 (apartedeelopgave bidbůok 

Bereikbaarheid Zuid Nederland 
AansluitingN612/N266 op A67 [603] 
InprikkerGeldrop-Heezeop A67[602] 
Capaciteit kruispunten Eindhovenseweg 
te Geldrop [604]

VerbindingGeldrop, HighTech campus, 
De Run [605]
Afronden fiets verbindingen Geldrop- 
Eindhoven west [606]

Relatie Asten - Someren - Geldrop - Eindhoven

Openbaar Vervoer: AUtO
if

w

WiîŠriSrŕn
m

Fiets:

’’IS*n*

Lhpİpŵd
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Relatie Veghel-Laarbeek/Gemert - Helmond - Deurne

Auto:

* N279 (zie bidbook)
* On de rz o ekBeeksebrug/ext ra a an sluiting Helmond 

centrum N279 [636]
* A50 tussen N279-noord en nieuwe aansluiting 

[6ť5]
* AánsluitingN279-rioord-A5Ū [666]
* Optimaliseren aansluitingen W279 :

a, N272 /N615; [639]

b, Helmond-Rembrandtlaan[671]
c, Helmond-VenuslaanrWachtegaallaan[672]
d, Keldonk[673]

* OptimaliserenaansluitingN270ũp N279 [621]

^
Leefbaarheid:

* N279 Dľerdonk, Helmond Noord, Brouwhuis,
Rij pel berg [679]

* N279 Ast en Om m el [680]

ļ

Slim Organiseren:

Last mile bedrijventerrein 

Veghel [681]

Openbaar Vervoer:

Buslijn Gemert-station 

Brouwhui s of station Deurne 
- Ast en/Som eren [678]

Fiets:

SnelfietsrouteGemert-
Helmond[675]
Snel lef ietsroute Beek en 

Do nk -Aa rl e -Ri xt el - H el m on d 
[677]

Á67 (aparte deel opgave hi dbook 

Bereikbaarheid Zuid Nederland)
N279 (aparte opgave Bidbook)
Capaciteit en vei ligheid Kanaaldijk /N612 

verbeteren [603]

Veil igjieid Kanaaldijk-N612 

verbeteren [603]

Ţlhnmm

Ontbrekende schakels Asten 

— Helmond [684] 
Ontbrekende schakels.
Som eren - Hel mond en 

Li erop - Helmond [685]

Opwaarderen bushaltes BZOB en 

Varenschut [686]

Relatie Asten - Someren - Heimond

Leefbaarheid:Auto:

ïăl*

- ' &Í-

Fiets:

~ T 'Ä- ^

Openbaar Vervoer:

«r
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Relatie Eindhoven - Best - Boxtel - ‘s-Hertogenbosch

I it ū

Regionaal onderzoek doorstromingA270-Ring
MO-JF kennedyl aan (14/6.6/67/638)
Ghallengevariant (30)

Openbaar vervoer

Spri nters: frequentie hoger(115/706)

HOVNS Best-Airport-Veldhoven De Run (506)
Multimodaal transferpunt Noordwest (19)
HOV WC Woensel-Ekkersrijt/Airport (118)
NS Best versterking regionale knoop (26/507)

Slim Organiseren: Neckerspoel capaciteitsuitbreiding(117/524)

Stationsplein-zuid: herinrichting(18)
Platform Brainport Bereikbaar(1)

Werk ge vers a an pak (701+702)

Slowl ane af maken (84/91)Leefbaarheid:
SFR Eiņdņo ven-Beşť (- Bo xt el) (85)

Eisenhowerlaan-Ring-JOhn F. Fietsroute Oirschot-NSBest-Son enBreugel (503)
Kennedylaan (14/68/689) Pendel route i. 505)

RandwegOirschotfincl. Bestseweg 
herinrichting) (72/510) 
Ghallengevariant (30)

Sprinters: frequentie hoger(115)
HOV NS Best-Ai rpòrt-Legerplaats Oirschot- 
VeldhovenDeRun(506)
Multimodaal transferpunt Noordwest (19) 
Neckerspoel capaciteitsuitbrei di ng(524) 
HOV WC Woensel-Ekkersrijt/Airport (118) 

NSBest versterking regionale knoop (507)

SFR (Ti lburg)-Ũirschot-Eindho.ven pl us 

doorkoppelingöi rschot-Best-Son en Breugel- 
AarleRixtel (512)

Schakel Moorland (514)
Fietsroute Bestseweg-NS Best (503)Werkgeversaanpak (701+702)

Relatie Eindhoven - Oirschot - Tilburg

Auto:

*9kÇ

OpenbaarVervoer:

ŵ'f
~v~

IMr* ř**' Fiets:

Inwivp

Slim Organiseren:

Platform Brainport Bereikbaar (1) 'Tf.
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Onderzoek ontsluiti ng Eķkersrijt (32) 
Regionaal onderzoekdoorstroming A270- 
Ri ngNO-JF Kennedyl aan (14/66/67/638)

P+R Ekkersrijt/HOV-halte (21)

HOV Ekkersrijt hogere frequentie zondag 
(525)
HOV WC Woe nse I -Ekkersrij t/Àirport (118) 

Neekerspoei capaciteitsuitbrei di ng (524)

S ri e I If iets routeEinrìhoven-S on en Breugel į- 
Veghef) (109/517)
SFR (Til burg)-Oirschot-Eind hoven plus 

doorkoppeli ng Oi rs.chot -Best-Son en Breugel- 
Aarle Rixtel (512)
Son en Breugel-NS Best (503/512)
SI owlane afmaken (84/91)

PI atf orm Brai npprt Be rei kbaar(l) 
Werk ge vers a an pak (701+702)

E i s en ho w erl aa n- R in g-J o hn F, 
Kennedylaan (14/68/689)

Relatie Eindhoven - Son en Breugel - Veghel

Auto:

♦Jţjŕ

Openbaar Veivoer:

-í,

Fiets

Slim Organiseren:

Leefbaarheid *r*ra‘

Kempenbaan West en -Oost (?) 
Rotonde De Dom-Heerbaan (521)

HOV NS Best-Airport-Veldhoven De Run (506)
Do orstro om a s Eindhoven-Veldhov en-Eersel (155) 
P+R Veldhoven De Run (157)
P+R Genneper Parken (22)
Neck ersp oei capaciteit suit brei di ng(524)'ÎÜ*1

S ne I f i et s rout e E indh o ven-Ve ld ho v en -De Kë.mp en 

(135)
SI owl ane af maken (84/91)

Veldhoven De Run-HTCE-Geldropincl. aantakking 
SI owl ane (522/523/91)
Fi etsstruct uur rond ASMlVMMC (523)

Platform Brainport Bereikbaar(1) 
W erkge versa a npak (701+702)

Relatie Eindhoven - veldhoven - De Kempen

Auto:

Sl
open baar Vervoer:

ÉüL È
Fiel s

^ „ 'm
Slim Organiseren:

ĄW-
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Relatie Reusel-De Mierden-Bíadel-Eersel-Bergeijk-Veldhoven-Eindhoven 
(De Kempen)

Auto:
* Vėrbsterendoorstroming 

VRľś N284 nabij El adel 
[131]

* Verb et eren bereik baarheid 

Bedrijvėnterrei nen De 
Sleutel + De Kleine Hoeven 

[130]
* Verbetering van de 

doorstromingA67Eersel — 

De Hogt [159]
* Opwaarderen inprikker 

Eersel (Steenovens)[164]

Fiets:
* Verbeteren fiets verbinding 

N284 (Reusel-Bladel-Eersel) 
[134]

* Sneifietsroute Eersel - 

Steens él - Veld hoven - 
Eindhoven [135]

* verbeteren fiets verbinding 

Eersel-Bergeijk [136]
* Fiets verb in dingen naar 

knooppunten (Eersel - 
Reusel -Bladel - Bergeijk) 
[regionaal]

Smart en Slim :
* Werkgevers aanpak 

Mobiliteit De Kempen [151 ]
* Kleinschalig vervoer kleine 

kernen in innovatieve vorm 

[regionaal 123] 
Leefbaarhėidsmaatregelen 
Kem pendorpen [411]

Openbaar Vervoer:
* (H)OV-Doorstroomas 

Veldhoven- Steen sel - Eersel 
- Hapert - Bladel — Reusel 
[155].

* Multimodaal knooppunt De 
Kem pen nabij Eersel en/of 

Veldhoven [157]

Fìetsverbindinglangs oude N69 

verbeteren [806]
Aanpassing oude N69 
Val kenswaard-Aal st [420/422] 
VerbeteringdoorstromingA2ZN2 

RandwegEindhoven tussen De 

Hogt en Leenderheide [xxx] 
Capaciteitsuitbreiding 
Leenderheide [401/402] 

Verbetering N6 9-zuid 
Va I ke ns wa a rd-B el gi ë [410/8 0 7] 

Maatregel en Gebi edsakkoord: 
aanlegWestparallel en Nulplus 

[404]

HOV-relatieEindhoven-

Valkenswaard[l6l]
D o or stro omasValkensw a a rd- 
Belgie [805]
Doorstroom as Valkenswaard- 
Bergeijk [405] 
multimodaal knooppunten 

Kempen in Val kens waard [423] H erin ri chti ng co rri d o r ISİ69 i n 

centra Val kenswaard en Aalst 
[420/422]
Ge bi ed sgeri cht e aan p a k N6 9- zu i d 

Val kens waard-België [807] 
Maatregelen Gebi edsakkoord: 
Integraal Gebiedsplan [808]

*k.'i í# ą«f
Afspraken m et werkgevers 

S cha a p sl o o p o ve r m o bi lite it 
werknemers [406]
Pifoī Vraag gestuurd Openbaar 
VervoerWa a !re {xxx)

Relatie N69 (Bergeijk, valkenswaard, Waalre, Eindhoven)

FietsAuto
Openbaar Vervoer

1]
Leefbaarheid:

' -9-AM

Aí JL

Slim organiseren.kũ
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Verb et erin gdoorstromingA2-Zuid tussen 
Weert en Leenderheide [4/407]
Ga pa cite i t s uit bre id in g Lee nderhe í de [ 401/40 2 ] 
Centrale As He eze-Leende [408]
Samen naar deA2 [409]

Fi ets verbinding langs de A2 Weert - 
Cranendonck-Eindhoven [89]

SFR Weert-(Si - Heeze-Leende - Eindhoven [85]

Ve r h o gi n g f r e q ue rit ie d i e hst.regel i n g r e I at i e 

Maarheeze-Heeze-Geldrop-Eindhoven[124] 

Uitbrei dingcapaciteit P+R Maarheeze [27]

Overstap auto-trein bij P+R Maarheeze [27]

Relatie A2-zuid (Weert, Cranendonck, Heeze-Leende, Waal re, Eindhoven)

Auto: nets:

''4

íPaFw

Openbaar Vervoer:

l tyįmJfř v- Ĵťi*' '4

'feĵrar V
ŵSlim organiseren:

Relatie A67-oost (Heeze-Leende, Eindhoven)

Auto:
Verbetering doorstroming A67 tussen 
Geldrop en Leenderheide [xxx] 
Capaciteitsuitbreiding Leenderheide 
[401/402]
Verbetering doorstroming aansluiting 
A67 Geldrop [xxx]

Denbaar Vervoer:

Verh ogt n g f requent i e die hst re gel i ng 
relatie Heeze-Geldŗop-Eindhoven [124]

"-■ar

Fietsverbinding Heeze-Eindhoven [410]

,ī‘ ' -
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Deel 2:
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DEEL 2:
GOVERNANCE, ORGANISATIE EN 
FINANCIERINGSSTRATEGIE
De regiogemeenten hebben met de maatschappelijke partners een bijzonder en intensief 
proces doorlopen om tot een gedragen visie en maatregelenpakket te komen. Dat 
maatregelenpakket willen wij in samenhang en adaptief gaan uitvoeren. De ontwikkelingen 

rond mobiliteitsvraagstukken gaan snel. Daarom willen wij de flexibiliteit behouden om 
de slimste oplossing in te zetten op het juiste moment.

De regiogemeenten zijn bereid stevig in dit maatregelenpakket te investeren. De gebiedsgerichte aanpak maakt 
het mogelijk het programma te realiseren. De keuze voor een gebiedsgerichte co-modale aanpak, samen met 
partners, heeft gevolgen voor de governance en de organisatie in de regio. Er is een goede samenwerking 
tussen de gemeenten nodig met een kleine regionale programmaorganisatie die aanjaagt en coördineert. Ook is 
nauwe samenwerking met de provincie (als wegbeheerder) nodig. Met deze werkwijze wordt in Zuidoost-Brabant 
al ervaring opgedaan in het programma Grenscorridor N69 en in de gebiedsgerichte aanpak die door de 
Kempengemeenten is gestart.

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de vernieuwende Smart Mobility initiatieven, voorgesteld door (private) 
partijen, is een effectievere governance nodig. De Bereikbaarheidsagenda stelt daartoe het inrichten van een 
Smart Mobility landingsplaats voor. Hier dagen business initiatieven, overheid en gebruikers(groepen) elkaar 
uit. Initiatieven worden hierdoor aan concrete locaties en gebruikersgroepen in het gebied gekoppeld.

Samen willen de partners (de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, en alle 
andere partijen die verantwoordelijkheid willen nemen) de nieuwe governance samen uitwerken. Dan weten 
we wat we van elkaar mogen verwachten en komen we samen tot een effectieve aanpak van de adaptieve 
programmering.
Het Aanbod Bereikbaarheidsakkoord (Deel 1 van het maatregelenpakket) is gelijk aan deelopgave 8 van het 
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Afstemming met de andere deelopgaven vindt plaats via de 
bestuurlijke vertegenwoordiger van de regio in de provinciale programmaraad. De adaptieve gebiedsgerichte 
programmering en de daarbij passende financieringsstrategie (inclusief de methodiek van regionale cofinanciering) 
werken we in 2016 gezamenlijk uit. De afspraken die we hierover willen maken, zijn verwoord in ons aanbod 
Bereikbaarheidsakkoord (deel 3).

Tot slot is het relevant om aan te geven dat de regio Zuidoost-Brabant tegenwoordig een GGA (GebiedsGerichte 
Aanpak verkeer en vervoer) is. Met het jaarlijks opstellen van een RUP (Regionaal UitvoeringsProgramma) biedt 
dit de mogelijkheid tot subsidiëring van mobiliteitsprojecten door de provincie.
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Deel 3:

Aanbod
Bereikbaarheidsakkoord
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DEEL 3:
AANBOD BEREIKBAARHEIDS- 
AKKOORD
Het aanbod van de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veg- 
hel aan de Provincie Noord-Brabant kan als volgt worden samengevat.

REGIONALE OVEREENSTEMMING 
BEREIKBAARHEIDSAGENDA 2016 - 2030
De afspraken naar aanleiding van het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland van november 2015 zijn vastgelegd 
in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 5 november 2015 en hebben geleid tot het programma Bereikbaarheid 
Zuid-Nederland. Dit programma bestaat uit 8 deelopgaven. Eén van de opgaven is het sluiten van een Bereik- 
baarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. De regio Zuidoost-Brabant kiest er voor om haar voorstel voor dit 
Bereikbaarheidsakkoord te baseren op een breed gedragen regionale mobiliteit strategie voor het realiseren 
van de economische en leefbaarheid ambities in de gehele regio. Hiervoor is de vorm van een Bereikbaarheids- 
agenda Zuidoost-Brabant 2016 - 2030 gekozen.

BEREIKBAARHEIDSAGENDA
De Bereikbaarheidsagenda 2016 - 2030 is samengesteld door de gemeenten van Zuidoost-Brabant, verenigd 
in de Metropoolregio Eindhoven, samen met de gemeente Veghel en een groot aantal stakeholders. De agenda is 
opgesteld in lijn met het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland conform het uitgangspunt: inzet op smart 
mobility en co-modaliteit, het autoverkeer bundelen en begeleiden naar de robuuste randen. Deze Bereikbaar
heidsagenda bevat de lange termijn ambitie voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system' 
van de regio. De Bereikbaarheidsagenda kan als basis dienen voor een gebiedsdeal tussen regio en provincie. 
Smart mobility staat centraal, en daarmee ook de gebruiker. De regio, neemt passend binnen het kader van het 
ITS bureau BrabantStad, aanvullende initiatieven om de dagelijkse mobiliteit slim te organiseren en met private 
initiatieven te faciliteren/ De veranderende vraag naar mobiliteit staat hierbij voorop.

De Bereikbaarheidsagenda kiest ook voor een intergemeentelijke, co-modale aanpak van belangrijke regiona
le mobiliteitsrelaties. Dit is uitgewerkt in maatregelenpakketten waarmee in de komende jaren de belangrijke 
regionale relaties per fiets, OV en auto en via belangrijke knooppunten kunnen worden verbeterd. Dit leidt tot 
een schaalsprong voor fiets en OV in het regionale netwerk. En het vergroot de keuzemogelijkheden voor de 
gebruiker in de dagelijkse mobiliteit. De co-modale samenhang (tussen smart, fiets, OV, knooppunten en auto) 
is daarbij een duidelijke ‘plus' voor de meerjarenaanpak. Hiermee heeft de regio de basis gelegd voor een 
intergemeentelijke programma-samenwerking, zowel onderling als ook met de provincie.
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INHOUDELIJKE DRAAGVLAK ALS UITGANGSPUNT
a. Er is regionale overeenstemming tussen gemeentebesturen en stakeholders over deze ambitie en aanpak.
b. Aan de gemeenteraden wordt om bekrachtiging gevraagd van de aanpak en van het samenhangende 

maatregelenpakket dat uit de agenda is af te leiden. Dit maatregelenpakket is het uitgangspunt voor het 
gebiedsgericht adaptief programmeren en uitvoeren van verbeteringen in de interne bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de regio.

c. De regio stelt aan de provincie voor deze Bereikbaarheidsagenda als uitgangspunt te nemen voor een nog 
op te stellen gebiedsdeal voor de periode 2016-2030. De komende periode wordt dit gezamenlijk verder uitgewerkt.

d. Het uit de Bereikbaarheidsagenda af te leiden Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant is een integraal 
onderdeel van de uitwerking van het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland

BEREIKBAARHEIDSAKKOORD
Uit de Bereikbaarheidsagenda is afgeleid wat de belangrijke knelpunten en opgaven zijn die met voorrang 
dienen te worden opgepakt. Hiervoor is met de principes ‘smart' en ‘co-modaal' een samenhangend maat
regelenpakket samengesteld (Deel 1 maatregelenpakket Bereikbaarheidsakkoord). Hiermee krijgt in het oostelijk 
deel van de regio de schaalsprong fiets vorm, worden verbeteringen in het OV netwerk aangebracht en kunnen 
belangrijke verbeteringen in het autonetwerk worden gerealiseerd, in samenhang met andere maatregelen uit 
het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland2. Met de smart mobility landingsplaats als onderdeel van het 
ITS bureau Brabantstad worden innovaties versneld die het slim op reis gaan en veranderende mobiliteitsvraag 
bevorderen.

e. De Bereikbaarheidsagenda met daaruit afgeleid Deel1 Maatregelenpakket wordt door de regio als uitgangspunt 
genomen voor het Bereikbaarheidsakkoord en voor het adaptief, intergemeentelijk programmeren, faseren, 
uitwerken en cofinancieren van projecten.

f. De regio nodigt de provincie uit om over het uitwerken en cofinancieren van het Deel1 Maatregelenpakket nadere 
afspraken te maken. Er wordt door de regio ook samenwerking gezocht met het Rijk en andere stakeholders. 
Voor het einde van dit jaar wordt samen met de provincie als wegbeheerder en andere stakeholders voor 
het Deel 1 Maatregelenpakket (driehoek Veghel - Asten - Eindhoven) een op dit Bereikbaarheidsakkoord 
gebaseerd uitvoeringsprogramma voor de periode 2017-2020 opgesteld.

GOVERNANCE EN ORGANISATIE VAN ADAPTIEF 
PROGRAMMEREN
Met de subregionale maatregelenpakketten uit de Bereikbaarheidsagenda 2016-2030 wordt als volgt omgegaan.

De regio gaat subregionale pakketten samen met de provincie (als wegbeheerder) intergemeentelijk adaptief 
programmeren op basis van gebiedsgericht programma's. De uitwerking en uitvoering hiervan gebeurt gefaseerd. 
Voor provinciale cofinanciering van projecten in zo'n gebiedsgericht programma kan een beroep worden 
gedaan op provinciale programma's voor smart mobility (ITS bureau), fiets (Fiets in de Versnelling), openbaar 
vervoer (OV Ontwikkelagenda), auto (in voorbereiding) en wegbeheer en -onderhoud. Hiervoor wordt door 
provincie en regio een werkwijze uitgewerkt die een jaarlijkse bestuurlijke actualisering van de (adaptieve) 
programmering mogelijk maakt. Voor de provincie is dit onderdeel van een jaarlijkse Brabantbrede afweging, 
programmering en cofinanciering.

2 De deelopgaven in het programma Bereikbaarheid Zuid Nederland waarmee een directe samenhang bestaat zijn ITS Smart Mobility, A67, N279 en de A2-Zuid, 

die gericht zijn op het versterken van de robuuste randen waarbinnen in het daily urban system de co-modaliteit wordt verbeterd.
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AFSPRAKEN GOVERNANCE EN ORGANISATIE
g. Regio en provincie stellen op korte termijn een ambtelijke werkgroep samen die op basis van het Bereik- 

baarheidsakkoord de governance3 en organisatie uitwerkt die voor de gebiedsgerichte adaptieve 
programmering nodig is. Uitgangspunt is om dit administratief eenvoudig te houden.

h. De regio stelt in juli 2016 een bestuurlijke kwartiermaker aan die de regionale en intergemeentelijke 
cofinancieringsstrategie nader uitwerkt. Zo wordt in de regio een start gemaakt met het delen en 
opbouwen van kennis terzake.

i. De samenhang tussen de Bereikbaarheidsagenda van de regio en andere deelopgaven uit het programma 
Bereikbaarheid Zuid-Nederland vraagt om een nadere inhoudelijke en procesmatige afstemming.
De bestuurlijke vertegenwoordiger van de regio in de programmaraad Bereikbaarheid Zuid-Nederland is 
verantwoordelijk voor de juiste uitwerking van deze samenhang.

Positionering bereikbaarheidsagenda en bereikbaarheidsakkoord

(nieuwe)
programma’s SRE CC’s Ruit

C 55,75 mln
(NL.EU.B)

Bereikbaarheidsakkoord 
meest urgent I kansrijk

Bereikbaarheidsagenda: op relaties

Totale mobiliteitsopgaven regio tot 2030

FINANCIERINGSSTRATEGIE
De geschatte omvang van het maatregelenpakket (Deel 1 )is 6 340 miljoen. De financiering daarvan wordt als
volgt vormgegeven:
j. Ten tijde van het voormalig Ruit-project hebben de gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant gespaard 

voor de cofinanciering vanuit de regio. Het tot op heden gespaarde bedrag bedraagt 6 55,75 miljoen.4 
Deze middelen zijn gereserveerd voor de uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord.

k. De regio en de direct betrokken gemeenten5 willen als aanvulling hierop voor (co)financiering van dit pakket 
in de periode 2016 - 2030 met gemeentelijke bijdragen van in totaal 6 55,75 miljoen, dit bedrag verdubbelen 
tot een bedrag van 6 111,5 miljoen.

l. Op basis van de gezamenlijke programmering bepalen de betrokken gemeenten waarvoor de (sub)regionale 
(co)financiering wordt ingezet. Adaptiviteit in programmering, fasering en uitvoering richt zich op doelmatig
heid van de maatregelen en efficiency in de financieringsstrategie.

3 De governance betreft de werkwijze en sturing bij het intergemeentelijk programmeren van de samenhangende maatregelen, van de wijze van samenwerking 

daarin met de provincie (als wegbeheerder en co-financier), van directe betrokkenheid van andere stakeholders. Maar ook het zo licht en efficiënt mogelijk 

administreren van de voorbereiding en de uitvoering. De organisatie betreft o.a. de intergemeentelijke ambtelijke samenwerking, het regionaal delen en 

opbouwen van kennis, de rol van Metropoolregio Eindhoven ondersteuning, e.d.

4 Deze middelen zijn in beheer bij de provincie en zijn als bestuurlijke verplichting opgenomen in het Bestedingsplan Regionale Maatregelen Mobiliteit (voormalig BDU).

5 De volgende gemeenten zijn direct betrokken bij het Deel1maatregelenpakket: Eindhoven, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten, Someren, 

Nuenen, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Best, Veldhoven)
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ANDERE FINANCIERINGSVORMEN:
^ Op basis van gezamenlijke programmering (intergemeentelijk en met de provincie) kan bij meerdere maat

regelen in verschillende tranches een beroep worden gedaan op cofinanciering uit provinciale programma's. 
Bijvoorbeeld voor fiets-, OV-, auto- en smart mobility maatregelen. Hierbij maakt de provincie steeds een 
Brabantbrede afweging, op basis van jaarlijkse actualisatie.

^ De regio spant zich - bij voorkeur samen met de provincie - in om voor een aantal maatregelen (multimodaal 
transferpunt NoordWest, Binderendreef, Beekse brug) cofinanciering van het Rijk te verkrijgen op basis 
van daarvoor geschikte programma's. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met andere partners en 
stakeholders

^ De regio spant zich samen met de provincie in voor het met NS en Prorail realiseren van verhoogde sprinter- 
frequentie op het spoor en de daarbij passende maatregelen voor verbetering van de stations/knooppunten.

^ Regio en provincie bekijken gezamenlijk welke maatregelen uit het Bereikbaarheidsakkoord kansrijk zijn 
voor een EU-aanvraag en bereiden indien van toepassing gezamenlijk een aanvraag voor.

^ Regio en provincie spannen zich gezamenlijk in voor het stimuleren van investeringen door marktpartijen 
en overige stakeholders, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van smart mobility diensten.

Voor enkele grote specifieke opgaven start de regio, in samenwerking met andere partners, eerst onderzoeken
naar passende oplossingen. Deze onderzoeken worden gezamenlijk gefinancierd door de regio en de betrokken
partner(s):
^ Verbeteren van de doorstroming van Ring Eindhoven (inclusief aansluitingen N270, Eisenhowerlaan en 

J.F. Kennedylaan),
^ Nieuwe aansluiting Helmond-Noord/Laarbeek op N279 (quick scan)
^ Onderzoek van de mogelijkheden voor het verbeteren van de ontsluiting van Ekkersrijt
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MAATREGELENPAKKET BEREIKBAARHEIDSAKKOORD

OVERZICHT VAN MAATREGELENPAKKET BEREIKBAARHEIDSAKKOORD 
ZUIDOOST-BRABANT

De basis van de Bereikbaarheidsagenda is de inzet op SMART en SLIM in een multimodaal netwerk. Smart 
Mobility initiatieven zullen betrekking hebben op alle modaliteiten in alle subregionale relaties in de Metropoolregio 
Eindhoven. Hierbij is gekeken welke combinatie van maatregelen bijdraagt aan het realiseren van opgaven en 
het oplossen van knelpunten.

1. DEEL 1 PROGRAMMERING MAATREGELENPAKKET
Deel 1 van het programma heeft betrekking op de belangrijkste relaties in het oostelijk deel van de regio. Voor 
het daily urban system in het oostelijke deel van de regio, zijn de twee steden in het gebied (Eindhoven en 
Helmond) de spil waar het om draait. Daarnaast zijn de verbindingen naar buiten richting Veghel/Den Bosch, 
Venray/Venlo, Boxmeer/Nijmegen van groot belang voor de regio.

Als we kijken naar het daily urban system in het oostelijk deel van de regio, dan valt op dat de wegen in de 
oost-west richting in de spits vol zitten, waardoor de doorstroming slecht is. Ook in de noord-zuid richting zijn 
er problemen met de doorstroming, zeker rondom Helmond en Veghel. De wegen in de regio die het autoverkeer 
faciliteren, lopen op verschillende plekken door woonkernen heen, waardoor er veel problemen zijn met leef
baarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in die woonkernen.

2. OVERZICHT MAATREGELPAKKET BEREIKBAARHEIDSAKKOORD 
ZUIDOOST-BRABANT

Daarom zetten we in op een co-modaal verkeersnetwerk. Om dit netwerk te kunnen realiseren, is een schaal
sprong nodig voor fiets en (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer (HOV), waarbij nieuwe verbindingen, ontbrekende 
schakels en het uitbreiden en realiseren van knooppunten gerealiseerd moeten worden. Voor de auto zijn de 
belangrijkste opgaven om in te zetten op robuuste wegen aan de randen van het gebied, met goede aansluitingen 
(‘inprikkers') en bundeling van het autoverkeer op prioritaire routes. De grootste knelpunten zitten op de A270- 
Ring Noordoost-J.F. Kennedylaan, de inprikkers N615, N612 en in Geldrop.Overzicht van deel 1 programmeren 
maatregelenpakket Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

2.1 REGIONALE MAATREGELEN
Om de reiziger in de regio de keuzemogelijkheid te bieden tussen de verschillende vervoersmodaliteiten, moet 
er een goed informatienetwerk zijn, waarin tijdig de informatie beschikbaar is over de reismogelijkheden en de 
reistijd die hiermee gepaard gaat. Hierbij wordt uitgegaan van een multimodaal vervoerssysteem, waarin de 
verschillende netwerken goed functioneren, ook op het voor- en natransport (de “first en last mile”). Daarnaast 
is ook het gedrag van de reiziger van groot belang. Hierin spelen ook de werkgevers een grote rol.
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2.1.1 LANDINGSPLAATS BRAINPORT BEREIKBAAR (1/7Ũ56)
De landingsplaats Brainport Bereikbaar moet ervoor zorgen dat er een “living lab” voor smart mobility in onze 
regio ontstaat. Dankzij de landingsplaats kunnen initiatiefnemers elkaar en de gebruikers ontmoeten en zo 
komen er initiatieven van de grond. Daarnaast draagt het ertoe bij dat de juiste voorwaarden gecreëerd worden 
door overheden en bedrijven, zodat initiatieven ook echt uitgerold kunnen worden. Bij de landingsplaats gaat 
niet het om praten over Smart Mobility, maar het daadwerkelijk doen. De landingsplaats wordt onderdeel van 
het ITS-bureau BrabantStad met een goede afstemming met Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN), zodat ook 
hier de krachten gebundeld worden en effectief resultaat wordt behaald.

2.1.2 WERKGEVERSAANPAK (701/702)
De verkeersproblemen in de regio zijn het grootst tijdens de spitsuren. Alle werknemers zijn tegelijk op weg 
van hun woning naar hun werk. Het bedrijfsleven heeft in economisch opzicht last van de verkeersproblemen. 
En de e overheid kampt met de opgave om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Om een goede 
oplossing voor de problemen de vinden, moeten werkgevers, dit zijn zowel de overheid en het bedrijfsleven, 
de handen ineen slaan om gedragsverandering bij hun werknemers te realiseren. Zij kunnen hun medewerkers 
stimuleren om andere vervoerswijzen te kiezen dan de auto of om de spits te mijden. Bij de werkgeversaanpak 
is goede afstemming met het Brabants Mobiliteitsnetwerk noodzakelijk.

2.1.3 SLIMME UITVOERING (9)
Als regio hebben we een goede leefomgevingskwaliteit hoog in het vaandel staan. In de uitvoering van de 
projecten wordt daarom bekeken hoe een maatregel het beste ingepast kan worden in zijn omgeving, maar ook 
klaar is voor de toekomst. Hierbij kan gedacht worden aan Smart Roads om de overstap naar zelfrijdende auto's 
te kunnen maken. Ook kan Slim asfalt worden toegepast , waardoor een interactieve, duurzame en slimme 
weg ontstaat die stroom uit het wegdek haalt en verkeersinformatie op adequate en relevante manier aanbiedt. 
Door een weg ‘natuurinclusief' te bouwen, wordt gekeken naar de mogelijke meerwaarde voor de natuur, waar
door bijvoorbeeld versnippering tegengegaan wordt. Per project zal bekeken worden welke doelen behaald 
moeten worden. Deze worden meegenomen in de aanbesteding en hierop worden ingediende voorstellen 
beoordeeld.

2.1.4 INNOVATIEVE VERVOERSCONCEPTEN (707)
Er zijn ontwikkelingen rondom innovatieve vervoersconcepten. Denk hierbij aan verschillende deelsystemen, 
voor bijvoorbeeld auto en fiets. De markt is hier volop mee bezig en het is ook aan de markt om dit door te 
ontwikkelen. Vanuit deze regio worden deze initiatieven omarmd en gestimuleerd.

2.1.5 DATA-UITWISSELING (10/704)
Er wordt op verschillende plaatsen en op verschillende manieren gegevens (data) verzameld over reizigers en 
drukte op de weg. Om een multimodaal netwerk goed te kunnen laten functioneren, is het van belang dat deze 
gegevens samengebracht worden en beschikbaar zijn voor wegbeheerders en reizigers. Hierdoor kan de reiziger 
zijn of haar optimale manier van reizen bepalen en wordt het multimodale netwerk effectief gebruikt.

2.1.6 UITROLLEN C-ITS SYSTEEM (703)
In het Bidbook bereikbaarheid Zuid Nederland, is afgesproken dat er een C-ITS systeem uitgerold wordt op het 
hoofdwegennet en het regionaal wegennet. Hierdoor ontstaat een compleet netwerk van met elkaar commu
nicerende slimme wegen. Het uitrollen van het C-ITS systeem op het regionaal wegennet is voor de regio van 
groot belang, omdat hiermee de basis wordt gelegd voor uitwisseling van gegevens over het autowegennet.

6 Bij de maatregelen staan nummers van de maatregelen om eenvoudiger in de groslijst te kunnen zoeken. Deze achtergrondinformatie is terug te vinden in het 

document “Subregionale relaties en maatregelenpakketten Bereikbaarheidsagenda”. Op de website van www.metropoolregioeindhoven .nl/bereikbaarheidsagenda 

is dit digitaal beschikbaar.
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2.1.7 HYBRIDE TESTOMGEVING (635)
De A58-A2-A50-Kennedylaan-Ring-A270-Kasteeltraverse-N279 worden ingezet als hybride testomgeving.
Hier worden twee verschillende systemen getest waarmee de voertuigen onderling met elkaar, maar ook met 
het systeem kunnen communiceren.

2.1.8. SLOWLANE EINDHOVEN AFRONDEN (84/91)
De snelfietsroute die de campussen (Slowlane) in en rond Eindhoven met elkaar verbindt, moet afgerond worden, 
zodat andere snelfietsroutes in de regio hierop kunnen aanhaken. Hiermee wordt goed voor- en natransport 
(‘last mile') naar deze multifunctionele en intensief bezochte locaties goed georganiseerd . De Slowlane is daarmee 
een duurzaam en volwaardig alternatief voor de ‘Fastlane' Randweg Eindhoven.

2.1.9. VERHOGING FREQUENTIE SPRINTERS (115/706/117)
De treinverbindingen in de regio vormen de ruggengraat van het openbaar vervoerssysteem. Deze verbindingen 
moeten zo optimaal mogelijk ingezet worden en zo goed mogelijk functioneren. Hierbij zou het goed zijn om 
een metro-achtig systeem in de regio te hebben tijdens de spitsuren. Op die manier kan een groot aantal reizigers 
met de trein gemakkelijk vanuit van huis naar het werk of school worden gebracht. Hierbij is het natuurlijk wel 
van belang dat ook de capaciteit van de treinstellen voldoende is. Als mensen iedere ochtend op elkaar gepakt 
in de trein moeten reizen, zullen zij eerder besluiten over te stappen op een ander voertuig dat hen comfortabeler 
van A naar B kan brengen.

2.1.10 AANPAK BUSSTATION NECKERSPOEL EN STATION EINDHOVEN CENTRAAL STATION
Het busstation Neckerspoel is samen met het NS-station Eindhoven het belangrijkste vervoerknooppunt in de 
regio. Een knooppunt op (inter)nationaal niveau met aansluitingen op de landelijke en grensoverschrijdende 
spoorverbindingen en een knooppunt op stads- en regionaal niveau inclusief het hoogwaardig busnetwerk 
(HOV). Spoor en HOV vormen samen de basis voor het openbaar vervoer. In aansluiting op de verbetering en 
uitbreiding van de transfercapaciteit op het spoorstation is een upgrading van busstation Neckerspoel nood
zakelijk, een algehele verbetering van de verblijfs- en voetgangerskwaliteit (looproutes) in de directe omgeving 
en het optimaliseren van het fietsparkeren. Daarom wordt een integraal onderzoek opgestart naar de capaciteits- 
vergroting en kwaliteitsverbetering van Neckerspoel en het station.

2.1.11 FIETSDEELSYSTEEM HELMOND
Op de Automotivecampus Helmond en bedrijventerrein BZOB in Helmond ontbreekt goed voor- en natransport 
(last mile) rondom het openbaar vervoer. Door de aanleg van fietsdeelsystemen (bijv. Hopperpoint) wil de gemeente 
Helmond deze barrière slechten en het OV-gebruik bevorderen.

2.1.12 AUTOVERKEER OP A270-EISENHOWERLAAN-RING NOORDOOST-J.F. KENNEDYLAANR4/66/67/638B/68/689)

De aanpak van deze verkeersroute is van groot belang voor verschillende relaties in de totale regio. Omdat het 
een drukke autoverkeersroute is waarop regionaal autoverkeer wordt gebundeld, staat de kwaliteit van de leef
omgeving rondom deze route onder druk. Er is inmiddels een eerste verkenning gedaan naar mogelijkheden 
om op (delen) van de route de verkeersdoorstroming en leefomgevingskwaliteit te verbeteren. Dit moet echter 
nog nader onderzocht en uitgewerkt worden.

2.2 RELATIE DEURNE-HELMOND-NUENEN-EINDHOVEN
In deze relatie staat de N270/A270 centraal. Deze weg loopt door Helmond, langs Nuenen en gaat uiteindelijk 
over in de ring om Eindhoven en de Kennedylaan. De vele auto's die deze weg rijden, zorgen voor leefbaarheids-
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problemen in de vorm van geluidsoverlast en fijnstof problematiek. Door het regionale autoverkeer zo veel 
mogelijk langs de randen te leiden, N279 en A67 en alternatieve vervoersmodaliteiten te stimuleren, wordt de 
overlast in het bewoonde gebied zoveel mogelijk beperkt. De A270 blijft echter altijd een belangrijke autofunctie 
hebben voor het verkeer tussen Eindhoven en Helmond; dit verkeer moet in belangrijke mate gefaciliteerd 
blijven worden.

Op deze relatie spelen alle verkeersmodaliteiten een rol. Er zijn echter grote kansen voor trein en fiets. Ook 
hiervoor geldt dat de netwerken optimaal moeten functioneren en voldoende capaciteit nodig hebben. Het 
gebruik van de hoofdwegen (N279 en A67) moet gestimuleerd worden. De aansluiting op de N279 vanuit 
Deurne en Helmond moet optimaal georganiseerd worden. Deze maatregelen samen zorgen voor stabilisering 
of vermindering van het autoverkeer op deze route .

2.2.1 FIETS (75/76/622/623/606/624/625)
Op de snelfietsroutes tussen Deurne-Helmond-Eindhoven en Helmond-Geldrop-Eindhoven moeten de 
ontbrekende schakels opgepakt worden zodat logische en toegankelijke snelfietsroutes ontstaan die aan
trekkelijk zijn in gebruik.

2.2.2 OPENBAAR VERVOER (115/706/690)
Voor het openbaar vervoer geldt dat het verhogen van de sprintersfrequentie en de capaciteit een belangrijke 
maatregel is op deze vervoersrelatie. De P+R bij de stations moeten uitgebreid worden om te kunnen voldoen 
aan de vraag naar parkeerruimte voor de auto. Ook de capaciteit van de fietsenstalling moet vergroot worden, 
naast het aanbieden van voldoende deelfietsen zoals OV-fietsen. Ook het vergroten van het comfort op de 
stations is op een aantal locaties noodzakelijk: denk aan uitbreiden overkappingen/wachtruimtes, OV-chiplaad- 
punt, dynamische reis informatie etc.

2.2.3 AUTO (621/633/616)
De automobilisten moeten verleid worden om de N279 en A67 te gebruiken. Dit betekent dat de kruising N270 
met de N279 zo ingericht moet worden dat de logische en meest directe voorkeursrichting naar de N279 leidt. 
De leefomgevingskwaliteit en de capaciteit van de Kasteeltraverse moet verbeteren. Onderzocht moet worden 
hoe dit het beste aangepakt kan worden.

Ook het knooppunt rond Binderendreef, wat de aansluiting (‘inprikker') is naar de N270, moet aangepakt worden 
zodat het verkeer naar de robuuste rand geleid kan worden.

2.3 RELATIE GEMERT-BEEK EN DONK-LIESHOUT-NUENEN-EINDHOVEN
In deze verkeersrelatie staat de N272 en N615 centraal. Deze autowegen lopen langs de kernen van Gemert, 
Beek en Donk, Gerwen en door de kern Nuenen. Door de vele auto's die hier rijden, staat de leefbaarheid in 
deze woonkernen onder druk. Dit komt onder andere door fijnstof, daarnaast heeft de weg ook een barrière- 
werking, zeker in Nuenen.

De autoverbinding willen we conserveren, door in te zetten op multimodaliteit in dit systeem. Met het conser
veren wordt bedoeld dat alleen de voertuigen die op deze verbinding moeten zijn, daar blijven rijden en andere 
voertuigen de robuuste wegen aan de randen nemen. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van andere 
vervoersmiddelen.
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2.3.1 FIETS (82/649)
Door de Snelfietsroute Gemert-Lieshout-Nuenen-Eindhoven te verbeteren en ontbrekende schakels aan te 
leggen, wordt het aantrekkelijker om binnen deze verkeersrelatie te fietsen over langere afstanden. Hiervoor 
moet bijvoorbeeld het fietspad Berg en Parkstraat Nuenen, kruising Europalaan, fietsverbinding in Eindhoven 
en bewegwijzering en de kruisigingen Wolvendijk en Eisenhouderlaan worden verbeterd.

2.3.2 OPENBAAR VERVOER (23/653/654/655656//126/657)
Door het HOV-netwerk door te trekken naar Gerwen en vanaf dat punt de doorstroom-as te intensiveren, wordt 
het aantrekkelijker om met de bus te reizen, zeker als de bus een voorkeursbehandeling krijgt bij bijvoorbeeld 
bij stoplichten en kruisingen. Daarnaast worden er op deze verkeersrelatie nieuwe knooppunten gerealiseerd 
en opgewaardeerd, het gaat hierbij om het knooppunt busstation Nuenen, P+R Gerwen en knooppunt Gemert. 
Bij de knooppunten moet uiteraard voldoende parkeercapaciteit zijn voor zowel de auto als de fiets. Bushalte 
Bavaria Lieshout, N615 Beek en Donk en Pastoor Poelstraat in Gemert worden veelvuldig gebruikt door mensen 
uit de regio om op de doorstroom as Gemert-Eindhoven te kunnen stappen. De mogelijkheid om hier de fiets 
goed te kunnen stallen is hier onder de maat en zal opgewaardeerd moeten worden. Ook het vergroten van 
het comfort van deze knooppunten is een belangrijk onderdeel door voldoende wachtruimte, oplaadpunt OV 
chipkaart etc. te bieden.

2.3.3 AUTO (645/637/670/671/639)
Om het autoverkeer zo veel mogelijk op de robuuste rand N279 te kunnen krijgen, moeten de aansluitingen 
van de N272 en de N615 op de juiste wijze ingericht worden, zodat het verkeer verleidt wordt om de N279 te 
gebruiken. Daarnaast zou het goed zijn om over deze kruising een aparte busbaan te creëren, zodat de bus kan 
passeren met voorkeursbehandeling.
De kruisingen rondom de Beekse Brug vormen in deze relatie een knooppunt. Op dit knooppunt komt het 
noord-zuid verkeer tussen Veghel-Gemert-Helmond en het oost-west verkeer tussen Gemert-Lieshout-Eindhoven 
samen. Daarom wordt onderzocht of deze verkeersstromen gesplitst kunnen worden, bijvoorbeeld door het 
realiseren van een extra aansluiting van het Centrum Helmond op de N279. Daarnaast wordt ook de situatie 
rondom de brug bekeken. Wellicht dat het mogelijk is om het rechtdoor gaande verkeer en links afslaande 
verkeer richting Bosscheweg te splitsen. Van belang is om te weten hoe de verkeersstromen gaan lopen na de 
aanpassingen en wat voor (neven)effecten deze hebben op de omgeving.
In en rondom Nuenen zijn verschillende maatregelen denkbaar die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen 
van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek. De maatregelen worden in samenhang bekeken om zo tot een 
optimale combinatie (totaalopgave Nuenen) te komen.
Als mogelijke maatregelen zijn o.a. genoemd het openstellen van de aansluiting van de busbaan op de A270 
voor de auto, aanpak van geluidoverlast en oversteekbaarheid op de Smit van Oyenlaan, een fietstunnel bij 
de Beekstraat en een nieuwe verbinding randweg aan de oostelijke rand van Nuenen.

2.4 RELATIE ASTEN-SOMEREN-GELDROP EINDHOVEN
In deze verkeersrelatie is de A67 van groot belang. De A67 is een goede verbinding naar Eindhoven, waar veel 
werkgelegenheid is. Maar doordat de A67 op dit moment niet goed functioneert, heeft het omringende gebied 
erg veel last van sluipverkeer dat een snellere weg door het gebied (veelal richting Eindhoven) zoekt. De A67 is 
reeds op genomen als maatregel in het Bidbook Bereikbaarheid Zuid Nederland. Hiervoor wordt een verkenning 
uitgevoerd die de beste oplossing moet vinden voor de problemen op deze weg.
Naast de A67 zijn er verbeterpunten rondom Geldrop voor openbaar vervoer en fietsverbindingen.
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2.4.1 FIETS
De snelfietsroute Geldrop-Eindhoven-De Run (via HTC) kan gerealiseerd worden door bestaande paden een 
kwaliteitsimpuls te geven. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om te fietsen binnen deze vervoersrelatie.

2.4.2 OPENBAAR VERVOER
Binnen deze vervoersrelatie zijn twee verschillende (H)OV relaties te benoemen die beide een ander doelgroep/ 
richting bedienen; enerzijds het station Geldrop vanuit het centrum van Geldrop naar het station Eindhoven en 
de HOV-as langs enkele belangrijke werklocaties (bijvoorbeeld Daf) en scholen via de zuidzijde van het centrum 
naar het station. Ook voor deze lijn geldt weer dat het verhogen van de sprinterfrequentie en capaciteit een 
belangrijke maatregel is. Daarnaast zou de HOV- lijn Eindhoven-Geldrop aangepakt moeten worden, zodat 
de bus om de files heen kan rijden. Vrije infrastructuur is gewenst op de Eindhovenseweg (wegvak gemeente- 
grens-Gijzenrooiseweg), Gijzenrooiseweg (wegvak Eindhovenseweg-Emopad) en Laan der vier Heemskinderen. 
Mogelijk ook vrije infra op de Geldropseweg in Eindhoven, het deel tussen de gemeentegrens en de Hugo van 
de Goeslaan (rondweg Eindhoven). Bij het station Geldrop zijn uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen van 
72 naar 127 parkeerplaatsen en het aanbrengen van dynamische reizigersinfo en een kwaliteitsverbetering van 
de stationsomgeving noodzakelijk. Dit kan gerealiseerd worden door een integrale herinrichting van het stations
plein. Dit werkt meteen ook ter verbetering van de sociale veiligheid en vermindering van fietsendiefstal.

2.4.3 AUTO (89-604)
De A67 vormt de robuuste weg aan de rand in deze verkeersrelatie. Daarom moet de aansluiting van Geldrop- 
Heeze op de A67 en de Gijzenrooiseweg/ Geldropseweg geoptimaliseerd worden. Hierbij wordt gedacht aan 
de aanleg van een bypass bij de noordelijke turborotonde voor het verkeer vanuit Heeze richting Leenderheide 
in verband met filevorming in de ochtendspits vanuit Heeze en betreft het toevoegen van voorsorteervakken op 
de Eindhovenseweg, bij de kruispunten met de Gijzenrooiseweg en Daf.

2.5 RELATIE VEGHEL-GEMERT-BEEK EN DONK-HELMOND-DEURNE
De aanpak van de autoroute N279 is een provinciaal project dat ook onder het Bidbook valt. Als aanvulling 
hierop ziet de regio nog een aantal mogelijke maatregelen die co-modaliteit en leefbaarheid verbeteren.

2.5.1 FIETS

Op dit moment is er nog geen goede fietsverbinding tussen Gemert en Helmond. Ondanks het ontbreken daarvan 
fietsen er nu al veel mensen op en neer tussen Gemert en Helmond. Dit kan echter nog verder gestimuleerd 
worden door de aanleg van een snelle en directe fietsroute, die vooral een goede verbinding moet leggen met 
de scholen en werklocaties.
2.5.2 AUTO

De (auto)maatregelen die getroffen worden in dit gebied moeten bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid 
in deze verkeersrelatie (denk hierbij aan Dierdonk, Helmond Noord, Brouwhuis, Rijpelberg en Ommel Asten).

2.6 RELATIE ASTEN-SOMEREN-HELMOND
De maatregelen op deze relatie binnen Deel 1 hebben te maken met de veiligheid en capaciteit N612 Hier 
speelt veiligheid en leefbaarheid een rol, gecombineerd met capaciteit. Er moet onderzocht worden of het 
aanleggen van parallelbanen een oplossing biedt of wellicht andere maatregelen getroffen kunnen worden.
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2.7 OVERIGE MAATREGELEN

2.7.1 SNELFIETSROUTE BEST-EINDHOVEN

De snelfietsroute Best-Eindhoven is onderdeel van de snelfietsroute 's-Hertogenbosch-Boxtel-Best-Eindhoven. 
Deze route heeft veel aantrekkingskracht op nieuwe fietsers, zo blijkt uit de provinciale fietspotentiescan. Bij de 
maatregelen gaat het hierbij om de aanleg en kwaliteitsverbetering van de fietsroute. De GGA-regio Agrifood 
Capital is samen met de gemeenten Best en Eindhoven en de provincie Noord-Brabant intussen gestart met 
een verkenning naar mogelijke tracés.

2.7.2 HOV3 EINDHOVEN-WC WOENSEL-EKKERSRIJT EN AIRPORT
De derde HOV-verbinding van Eindhoven loopt vanaf Winkelcentrum Woensel naar Ekkersrijt en via het Multimodaal 
Transfer Punt (MTP) NoordWest naar Eindhoven Airport. HOV en MTP versterken elkaar en vormen de basis 
voor het verbeteren van de multimodale ontsluiting van Eindhoven Noordwest met daarbinnen een groeiend 
Eindhoven Airport, de Brainport Industries Campus, bedrijventerrein GDC/De Schakel en Brainport Park. Met 
HOV3 worden verbindingen in het stedelijk gebied mogelijk en verbeteren de reismogelijkheden per openbaar 
vervoer. (zie ook 2.7.5).

2.7.3 PAKKET MAATREGELEN ROND HELMOND (FIETS)
Het pakket fietsmaatregelen rond Helmond waaronder de last miles van en naar stations en het centrum, maar 
ook aanleg/optimalisering van (snelle) fietspaden richting Aarle-Rixtel en Lierop/Someren.

2.7.4 GENERIEK WAARONDER SMART (FIETS)
Het generieke pakket voor de fiets bestaat uit maatregelen om het fietsgebruik verder te stimuleren.
Het gaat hierbij om:
^ Verbeteren doorstroming voor fietsers bv bij verkeerslichten.
^ Marketing en communicatie.
^ Living Lab: faciliteren van innovaties op het gebied van de fiets en e-bike, fietsenstallingen en fietspaden.
• Monitoring: het onderzoeken van fietsverplaatsingen, verplaatsingsgedrag en fietsbeleving.
^ Fietsparkeren en anti-diefstalconcepten.

2.7.5 MULTIMODAAL TRANSFERPUNT NOORDWEST
Voor een betere en meer directe bereikbaarheid van Eindhoven Airport met het openbaar vervoer wordt staps
gewijs een nieuw Multimodaal Transfer Punt (MTP) ontwikkeld gekoppeld aan de realisering van een nieuwe 
HOV(3)-verbinding tussen Eindhoven Airport en WC Woensel. HOV en MTP versterken elkaar en vormen de basis 
voor het verbeteren van de multimodale ontsluiting van Eindhoven Noordwest met daarbinnen een groeiend 
Eindhoven Airport, de Brainport Industries Campus, bedrijventerrein GDC/De Schakel en Brainport Park. Met 
HOV3 worden tangentiale verbindingen in het stedelijk gebied mogelijk en verbeteren de reismogelijkheden per 
openbaar vervoer. (zie ook 2.7.2)

2.7.6 ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN EKKERSRIJT
Het bedrijventerrein Ekkersrijt wordt slechts via één route ontsloten met de snelweg. Het is wenselijk dat hier 
meer mogelijkheden voor gecreëerd worden. Daarom wordt samen met RWS een verkennend onderzoek 
gedaan naar de verbetering van de ontsluiting van Ekkersrijt. In deze verkenning wordt een brede co-modale 
benadering gekozen, conform de filosofie van de Bereikbaarheidsagenda: Smart/fiets/OV/auto.
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Bereikbaarheidsagenda 
Zuidoost-Brabant: 

Knelpunten en opgaven

Smart en Slim Fiets (H)OV Auto

Belangrijke knelpunten Versnippering van data en initiati
even;
Moeizaam landen en opschalen van 
private initiatieven

Tekort capaciteit stallingen bij 
knooppunten (H)OV;
Ontbrekende schakels in belangrijke 
verbindingen;
Onvoldoende kwaliteit netwerk

Capaciteit en frequentie sprinters 
te laag; Capaciteit busstation 
Neckerspoel

Doorstroming A270-Ring-JFKenne- 
dyln.; Ontsluiting Ekkersrijt
Inprikker N615Zaansluiting N279; 
Sluipverkeer door Helmond, Nuenen, 
Eindhoven, Geldrop;
Leefbaarheid in kernen

Belangrijke opgaven Gedeelde verantwoordelijkheid 
van werkgevers

Schaalsprong in kwaliteit van 
verbindingen en voorzieningen

Creëren netwerk knooppunten i.c.m. 
verbetering kwaliteit op de knopen 
Schaalsprong (H)OV-netwerk

Robuuste randen
Bundeling op prioritaire routes

Bereikbaar-heidsagenda
ZO-Brabant:

geprioriteerde
maatregelen

Smart en Slim Kosten

(financierings
bronnen)

Fiets Kosten

(financierings
bronnen)

(H)OV Kosten

(financierings
bronnen)

Auto Kosten

(financierings
bronnen)

Prioritaire maatregelen 

(nr. uit projectoverzicht)
1/705:
Platform Brain- 
port Bereikbaar 
als onderdeel 
van provinciale 
aanpak 
(ITS Bureau)

6 5 mio 622: SFR
Deurne-
Helmond-
Eindhoven
(ontbrekende
delen)

6 10 mio 608/628:
Verhoging
frequentie
sprinters*;

62 mio A270^isenhow-
erln./Ring-
JF-Kennedyln.
- 66/67/638B: 
regionaal onder
zoek verbeteren 
route
- 68/14: 
leefbaarheid 
Kennedyln./ 
Eisenhowerln. 
korte termijn

6 63 mio 
(indicatief)

Gezamenlijk
onderzoek

6 2,1 mio

701/702: 
Regio-brede 
werkgevers- 
aanpak (incl. 
spitsmijden) als 
onderdeel van
BMN

6 1 mio 624/625-
SFR
Helmond - 
Geldrop - 
Eindhoven:
2 routes 
(Eindhovens
Kanaal en 
Geldropseweg)

6 7 mio 117:
Capaciteits-
vergroting
Neckerspoel

6 20 mio
Integraal
onderzoek
(nadere
afspraken
PNB-regio)

645, 637, 670: 
Capaciteit N615 
tussen N279 en 
Oranjelaan

636 Onderzoek 
noordelijke 
aansluiting 
Helmond - N279

6 6,9 mio

indicatief
6 18,4 mio

Smartroads 
(slasfalt, 
belijning, 
verlichting en 
Kenniscentrum 
en pilots

610 mio 605
SFR Geldrop 
Eindhoven- 
de Run 
(via HTC)

68,8 mio Fiets parkeren 
Neckerspoel

6 1 mio. 621-671-639
672
Verbetering 
aansluitingen op 
N279
(inprikkers):
N272/
615+N270

6 23 mio

9. Innovatief 
‘bouwen’ 
(energiezuinig, 
licht, natuur
vriendelijk )

10/ per project 
binnen budget 
in aanbesteding 
meenemen

85: SFR
Best-Eindhoven

66,9 mio Fietsdeel-systeem
Helmond

60,07 mio 633- 616:
Kasteeltraverse
Helmond
- Leefbaarheid
- Capaciteit

6 2,4 mio

6 3,3 mio

707: Innovatieve
vervoers
concepten 
smart: bv 
deelsystemen

6 1 mio 675 SFR
Gemert-Helmond 
(geen prioriteit 
FidV)

65.2 mio Korte termijn 
aanpak station 
Eindhoven

6 2.2 mio 603:
N612 Helmond- 
A67

617.8 mio

10/704: Co- 
modale netwerk
systemen 
met integrale 
beschik-baarhe- 
id data Tracking 
en Monitoring 
Eindhoven

64 mio

60,2 mio

649:
SFR
Gemert-
Lieshout-
Nuenen-
Eindhoven;

65,4 mio 602-604:
Geldrop
aansluiting
A67 en
Gijzenrooiseweg/
Geldropseweg

61.3 mio
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703:
C-ITS op HWN 
en regionaal 
wegennet

635
-Hybride
testomgeving
A58-A2-A50-
Kennedyln-Ring-
A270-Kasteel-
traverse

ITS-bureau
BrabantStad

ITS Bureau 
BrabantStad

84
Slowlanes
Eindhoven
afronden

677/684:
685 Pakket 
maatregelen 
rond Helmond

6 8,1 mio

6 7,8 mio

718:
Generiek, 
waaronder smart

6 8 mio

118: HOV 3 
Eindhoven- 
WC Woen- 
sel- Ekkersrijt 
en -Airport via 
Multimodaal 
Transferpunt 
NoordWest

10/629/630/
653/654/655Z
656:
opwaarderen tot 
multimodaal 
knooppunt OV 
incl fietsen
stalling: Deurne, 
Helmond,
Nuenen, Gerwen, 
Gemert, Geldrop

19: 6 20 mio
Multimodal (BrainportCity)
Transferpunt 
NoordWest

HOV EHV- 
Nuenen door
trekken naar 
Gerwen;
(niet in OVOA)

657:
Doorstroom -as 
Gerwen-Gemert

611:
HOV Eindhoven 
Geldrop

6 12,5 mio

6 0,5 mio

6 4.9 mio

641,642, 644: 
Onderzoek 
verkeerscirculat- 
ie Nuenen incl 
leefbaarheid

679-680: 
Leefbaarheid 
rond N279

6 7,7 mio

6 14,8 mio

Verkenning
ontsluiting
Ekkersrijt

6 8 mio 
indicatief

690 
Binderendreef 
Deurne

De nummers in de tabel corresponderen met de groslijst aan subregionale maatregelenpakketten. Deze uitgebreide achtergrondinformatie 
is digitaal beschikbaar op www.metropoolregioeindhoven.nl/bereikbaarheidsagenda.

Samenvattende waarnemingen over de regionale I gemeentelijke cofinanciering bij onderstaand overzicht:
» Smart is een vertrekpunt en onvoorwaardelijk onderdeel van ‘het bod'.
^ Het geselecteerde pakket is begroot op 6 341,5 mio.
^ Voor enkele grote projecten is een indicatieve raming opgenomen, afgesproken wordt om gezamenlijk 

onderzoek te doen als eerste stap.
^ Het pakket brengt een forse co-financieringsopgave voor regiolgemeenten met zich mee.
^ De verdeling Smart I fiets I OV I auto is percentueel ongeveer 10 I 18 I 22 I 50, waarbij is aangenomen 

dat in budget fysieke maatregelen 101^ smart zal zijn.

In bovenstaande tabel zijn een aantal maatregelen(pakketten) niet opgenomen. Voor deze maatregelen geldt 
dat elders reeds afspraken zijn overeengekomen. Sommige hiervan zijn al in voorbereiding of waarvan gaat 
de uitvoering op korte termijn starten. Het gaat dan om:
^ Gebiedsarrangement N69, met plus maatregelenpakket 
^ Challenge variant 
^ Verbetering N395
^ Bidbook afspraken A67, A2 zuid, A58, N279, Smart Mobility - waarin ook naar korte termijn maatregelen 

wordt gekeken.
^ N270 Deurne- Helmond: Programma Provinciale Wegen 2021-2025. Planstudie herijken in 2019.
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IN DE ONDERSTAANDE TABEL IS EEN OVERZICHT VAN DE FINANCIERINGSOPGAVE OPGENOMEN:

Omschrijving Totale omvang in mio
Smart/ITS Bureau C 21,6
Fiets C 67,2
OV C 70,87*
Auto C 75,58**
Leefbaarheid C 24,9***
Indicatie Grote projecten RingZN270ZJFK en Helmond Noord/Beekse brug C 81,4
TOTAAL C 341,47

* Exclusief kosten voor maatregelen aan Neckerspoel (geschat C20 mio), voortkomend uit het onderzoek.
** Exclusief maatregelen voortkomend uit de onderzoeken naar Ring-Kennedylaan en Helmond-Noord/Beekse 

brug, waarvoor resp. C 63 en C 18,4 mio indicatief is geraamd.
*** Leefbaarheid maatregelen zijn auto gerelateerd.

ONDERSTAANDE KAART IS EEN EENVOUDIGE WEERGAVE VAN DE GENOEMDE MAATREGELEN 

UIT HET AANBOD BEREIKBAARHEIDSAKKOORD.

[657] betere doorstroming 
bus bij kruisingen

Nuenen
[656] verbeteren bushaltes

[653] knooppunt Gerwen ^

Nuenen - Eindhoven

[654] knooppunt Gemert
[655] knooppuntNuenen

[675] Fietspad Gemert - Helmond

[85/505] Snelfietsroute Eindhoven 
- Best - 's-Hertogenbosch

[695] Integrale oplossing Beeksebrug 
[645/637/670/671/639][19] Multimodaal transferpunt 

Noord-West [696] Aanvullend pakket 
leefbaarheid N279

[820] Fietsdeelsysteem Helmond

[621] Wijzigen hooldrichting 
verkeer N279 (niet naar A270)

[118] HOV 3 Woensel - Airport

[693] Autoverkeer op
A270-Eisenhowerlaan-Ring
Noordoost-J.F.Kennedylaan [629] P+R station Deurne

[690] Spoortunnel Binderendreef

[207] Doorstroming en 
Leefbaarheid Kasteeltraverse

[603] Veiligheid en capaciteit N612
[117] Neckerspoel vergroten 
capaciteit + fietsparkeren [630] P+R stations Helmond

[605] snelfietsroute Geldrop- 
Eindhoven - De Run (via HTCE)

[706] verhogen sprinter frequenties [75/76/622/623/606/624/625]  
Snelfietsroute Deurne - Helmond 

(Geldrop) - Eindhoven[602] verbeteren aansluiting 
Geldrop/Heeze op A67[604] extra voorsorteervakken

[610] opwaardering station Geldrop

[611] HOV lijn Eindhoven-Geldrop

Niet locatie gebonden

Smart
[1] Landingsplaats Brainport Bereikbaar (Smart 
Mobility]
[701/702] Werkgeversaanpak
[9] Slimme uitvoering/Smart Roads
[707] Innovatieve mobiliteitsconcepten
[10/704] Co-modale netwerksystemen met integrale
beschikbaarheid data
[703] Uitrol C-ITS
[635] Hybride testomgeving

OV
[706] Verhoging frequentie sprinters
[18/117] Aanpak busstation Neckerspoel en station
Eindhoven

Fiets f
[718] Generieke maatregelen fiets (incl. Smart)

Legenda

Auto

Leefbaarheid 

^ Auto knooppunt 

Fietsverbinding 

Snelfietsroute 

Fietsdeelsysteem 

O Trein (station)

(J) Bus / HOV

OV Knooppunt / P+R 

Ç~" } Relaties

Omgeving totaaloplossing

Bereikbaarheidsagenda 

Zuid-Oost Brabant

23 juni 2016

Afbeelding 5: Maatregelenkaart Aanbod Bereikbaarheidsakkoord
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Voor u ligt het bod met het concrete maatregelenpakket 
van de regio Zuid-Nederland om de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. We 
geven dit maatregelenpakket de naam ‘bidbook’ omdat 
het een aanbod is aan minister Schultz van Haegen om 
samen de ambities van het Rijk te realiseren. Het geeft 
weer hoe wij samen met alle betrokken stakeholders 
denken te voldoen aan de oproep van de Tweede 
Kamer om te komen met gedragen plannen die de 
bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren.
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Dit bidbook heeft 141 auteurs. 141 auteurs die een gezamenlijke ambitie 
hebben: we realiseren het eerste deel van de slimste snelweg van Europa op 
de A58/A67 tussen Breda en Venlo. We verbeteren daar en op de A2 tussen 
Eindhoven en Het Vonderen de doorstroming en veiligheid. Als slimste regio van 
de wereld doen we onze naam eer aan: we verbeteren ook de bereikbaarheid 
in Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Zo blijft de economische 
kracht van onze regio op peil en kunnen we een substantiële bijdrage blijven 
leveren aan de nationale economie.

Dit alles doen we samen, slim en robuust. 'Samen' gaan overheden, 
kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties op een 
vernieuwende manier werken om onze gedeelde ambitie waar te maken.
We doen dat ‘slim' door innovatieve technieken verder te ontwikkelen en op 
grote schaal in Zuid-Nederland in te zetten. Met een flexibele programmering 
die het mogelijk maakt om in de toekomst met innovaties mee te bewegen.
En ‘robuust' door weloverwogen keuzes te maken om knelpunten in het 
infrastructuurnetwerk in Zuid-Nederland op te lossen. Voor nu en in de 
toekomst.

Om deze ambitie waar te maken hebben we geen afzonderlijke maatregelen bij 
elkaar geharkt. We bieden een samenhangend pakket en we trappen daarbij 
niet in de val dat we nu al vastleggen wat er tot 2028 moet gebeuren. Bij een 
slim en robuust plan past volgens ons een adaptieve agenda. Wij durven het 
huidige proces van ‘vast’ programmeren los te laten en bieden ruimte om te 
experimenteren. Dat maakt dat we flexibel zijn om in te spelen op de snel 
veranderende wereld om ons heen. Dat is goed voor onze inwoners en reizigers, 
maar biedt ook ruimte voor het bedrijfsleven om hier een aandeel in te nemen 
en innovaties voor de wereldmarkt te ontwikkelen.

Het voorwerk is klaar, het gedragen pakket ligt er en het momentum is 
er nu deze kans aan te gaan. We doen het aanbod om samen met ons de 
mobiliteitsambities echt anders aan te pakken. Daarvoor zijn we als regio bereid 
een stevige financiële duit in het zakje te doen. We vragen ieders commitment 
en flexibiliteit om dit bod te realiseren. Het verbeteren van de bereikbaarheid 
van Zuid-Nederland is wat ons betreft niet langer een kwestie van kunnen, het 
is vooral een kwestie van willen. Aan u de keuze of u de uitdaging met ons aan 
durft te gaan.

Christophe van der Maat,
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Patrick van der Broeck, 
Gedeputeerde provincie Limburg



'Een betere bereikbaarheid
van Brainport is van
nationaal belang
jannie visscher, 
wethouder gemeente eindhoven

ìál Ē
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“De Tweede Kamer roept het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant op met 
gedragen plannen (zowel infrastructureel als smart mobility) te komen die de 
bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren.’’

Zo luidt de Motie Hoogland die de Tweede Kamer op 2 juli 2015 aannam. 
Die oproep was niet aan dovemansoren gericht. Getuige daarvan zijn de 33 
bestuurders, 79 ambtenaren, 2 provincies, 31 gemeenten en 29 marktpartijen, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties waaronder de TU/e, TNO 
en NXP die participeren in het proces dat resulteert in dit maatregelenpakket. 
De samenstelling van de partners toont de integrale aard van het proces en het 
eindresultaat. Het laat zien dat voor een bereikbare regio het hoofdwegennet en 
Zuidoost-Brabant/Brainport onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het maatregelenpakket dat hier voorligt, past bij de uitdaging die we van de 
Tweede Kamer kregen. De 141 architecten hebben allen hun rol binnen een 
proces zonder expliciete eigenaar. Dat is de kracht en vernieuwing in dit proces: de 
provincies Noord-Brabant en Limburg faciliteren. Kennisinstellingen, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders hebben de handen 
vrij om mee te werken. En dat levert een vernieuwend resultaat op.

Het voorliggende bod aan de minister en de Tweede Kamer is dus tot stand 
gekomen dankzij een hoge betrokkenheid van velen en in een sterk dynamisch 
proces. Echter, het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid houdt ook in 
dat de leden van de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten van Noord- 
Brabant en Limburg erover kunnen oordelen. De afspraken die we hopen te maken 
met de minister over het maatregelenpakket en de bijbehorende investeringen 
worden uiteraard ook ter besluitvorming aan de regionale besturen voorgelegd.

Deze unieke samenwerking eindigt dus niet bij het indienen van dit bidbook. 
Integendeel, de uitvoering van het maatregelenpakket dat voor u ligt, gebeurt 
door dezelfde 141 architecten en hun eigen achterbannen. Elke partner is een 
belangrijke schakel in eenzelfde keten, wat iedereen verantwoordelijk maakt 
voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland.
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In juni 2013 ondertekende minister Schultz van Haegen samen met haar Duitse 
en Oostenrijkse collega’s een Memorandum of Understanding om nieuwe 
technologie in te zetten op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Een
samenwerkingsovereenkomst over de slimste snelweg van Europa. Het gaat 
om intelligente transportsystemen die de verkeersveiligheid vergroten en de 
doorstroming op de snelwegen verbeteren. De planning is om het systeem in 
2016 in werking te hebben op de corridor.

Minister Schultz van Haegen heeft hiermee zelf een pad naar de toekomst van 
de mobiliteit uitgezet. Via de routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg' werkt de 
minister aan een betere doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Wij bieden als 
regio de mogelijkheid om de paden uit de routekaart in samenhang en op forse 
schaal te realiseren en zijn ook bereid daar financieel aan bij te dragen. Met dit 
bidbook schaart Zuid-Nederland zich achter de ambities van het Rijk. Met het 
Zuid-Nederlandse maatregelenpakket van de Brabantcorridor A58/A67 tussen 
Breda en Venlo laten we de slimste snelweg in al haar facetten zien en werken.

De doelstellingen van Zuid-Nederland stoppen echter niet bij een stuk van de 
slimste snelweg door Europa. Als je een afslag neemt van de slimste snelweg, 
mag je immers niet terecht komen op een ‘domme’ provinciale of gemeentelijke 
weg. We zien het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet als een integraal 
netwerk.

En daarvoor hebben we de kennis in huis. Zuid-Nederland staat internationaal 
immers bekend als de slimste regio. Het is dit ‘ecosysteem’ dat van Zuid- 
Nederland de geknipte voortrekker maakt van een innovatieve mobiliteit. Met 
de partners van BrabantStad Bereikbaar zijn we al koploper met projecten op 
het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. We kunnen bouwen op de steun 
van kennisinstellingen zoals Automotive NL, TU/Eindhoven, DITCM, Connecting 
Mobility en TNO (meer daarover in bijlage I).

De intensieve samenwerking in het voortraject resulteert in een gedragen 
maatregelenpakket met een brede uitstraling. De BrabantStad-steden Breda, 
Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond, de regio Zuidoost-Brabant 
en Limburg krijgen hiermee de mogelijkheid verdere stappen te nemen op het 
gebied van slimme stedelijke bereikbaarheid en slimme logistiek.

Slim is ook om de opgave centraal te stellen door adaptief te programmeren. We 
staren ons als Zuid-Nederland niet blind op de huidige mobiliteitsontwikkelingen. 
We houden die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en passen de 
uitvoeringsagenda gaandeweg aan, naargelang de behoeften. Het voorgestelde 
maatregelenpakket is adaptief en dat vraagt om op maat gesneden governance 
met financieringsafspraken die bij de afzonderlijke maatregelen passen.
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Slimme, schone enmm
veilige mobiliteit vraagt
bestuurlijk lef.
carlo van de weijer, 
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Naast ‘samen’ en ‘slim’, Ligt de nadruk in dit bidbook ook op ‘robuust’. Het doel 
van robuuste mobiliteit is om een betrouwbare reistijd te bieden door de 
doorstroming en verkeersveiligheid te waarborgen. Want ‘slimme’ maatregelen 
vragen om een verkeersnet dat de reiziger en vervoerder zekerheid biedt. De 
economische groei komt weer op gang en het reistijdverlies Laat opnieuw 
duizelingwekkende cijfers zien. Deze evolutie vraagt naast slimme oplossingen 
ook investeringen in de harde infrastructuur. We ontkomen er daarom niet aan 
delen van het wegennet te verbreden.

Stel: op een slimme snelweg communiceren alle voertuigen met elkaar via 
coöperatieve systemen. Zelfrijdende auto’s kunnen snel reageren en daardoor 
dichter op elkaar rijden waardoor de wegcapaciteit op termijn toeneemt. Maar als 
het verkeer vastloopt op bestaande knelpunten, dan is het systeem niet robuust. 
Zonder de bestaande knelpunten in de infrastructuur aan te pakken staan 
ook coöperatieve voertuigen stil. Belangrijke (inter)nationale verbindingen als 
de A58’ de A67 en de A2 zijn met twee rijstroken onvoldoende toegerust voor de 
toenemende verkeersgroei. Een spits- of extra rijstrook kan dan ook voor slimme 
voertuigen veel ellende voorkomen.

Robuust betekent ook een goede bereikbaarheid en doorstroming op meerdere 
niveaus: stedelijk, regionaal, nationaal en internationaal. In het bijzonder door 
de positie van Zuid-Nederland op de route Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Een 
goede doorstroming kan enkel gerealiseerd worden door een slimme en robuuste 
Brabantcorridor.

Ook alle provinciale en gemeentelijke wegen moeten deel uitmaken van 
dat robuuste verkeersnetwerk. De netwerken zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en functioneren als communicerende vaten. Dit maatregelenpakket 
voor Zuid-Nederland is op alle vlakken robuust. De huidige wegcapaciteit op 
de Brabantcorridor, de A2-Zuid en in Zuidoost-Brabant kan daarmee optimaal 
benut worden.



I I1
ìĵ. í: i ím 'A'- ŵiiïŕM'.
.\v -vŵ: /,v:- .iAŵVŴ»/ ŵ:

•í/'-.vy'.V.'v".-. ...v;vV,y-

■'■■■V' v ' .- : 'V w1

WíE ;v
' -" ;:v;áí:;:;v,y

. - -^vŵ'v.sŵv.' . k;?ŵŵïŵ .; .v . - - : 
í-v:-:#-* iipS&USšSäí

. . . - -

:v;įŵí . .

■py
ä®ìWÈM mm

įaŕ’-gÄl

‘'Wegen summer en beter 
benutten, dat is de komende jaren 
onze uitdaging. Erg belangrijk, 
want een goede bereikbaarheid 
versterkt de economische positie 
van Zuid-Nederland en daarmee 
ook van West-Brabant
boaz adank,
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De slimste snelweg loopt 
door Zuid-Nederland

De slimste snelweg van Europa en misschien wel de wereld loopt van Rotterdam 
tot Wenen, dwars door Zuid-Nederland. Meer concreet: de A58/A67 van Breda tot 
Venlo is ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van die intelligent Road. Voor 
de verbetering van de bereikbaarheid van Zuid-Nederland, zoals de Tweede Kamer 
ons verzocht heeft, maakt ook de A2-Zuid van Eindhoven tot de aansluiting Het 
Vonderen op de A73 onderdeel uit van het maatregelenpakket.
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Voor welke opgave staan we?
Niet enkel een vlotte doorstroming staat centraal. Vlot hangt natuurlijk sterk
samen met veilig en daar wringt de schoen:

^ De A67, A58 en A2 staan vol. Er zijn structurele files op de A67 Eindhoven 
- Asten en ook de A2 tussen Weert - Eindhoven en de A58 komen vrijwel 
dagelijks terug in de fileberichten. Het probleemtraject van de A58 tussen 
Galder (Breda) - Batadorp (Eindhoven) staat op de derde plaats in de top 20 
van duurste logistieke knelpunten EVO/TLN. Deze congestieproblemen zorgen 
naast grote vertraging ook voor sluipverkeer in de dorpen en steden.

^ De smalle A67 is erg onveilig. Alleen al in de eerste tien maanden van 2015 
vonden meer dan 50 ongelukken plaats op de A67, waarvan twee met dodelijke 
afloop. De ongevallen hebben een grote maatschappelijke impact met een 
effect voor de hele regio en het aantal blijft maar stijgen.

Alleen al in de eerste tien maanden 
van 2015 vonden meer dan 

50 ongelukken plaats op de A67, 
waarvan twee met dodelijke afloop.

^ De A67 staat in de nationale top 3 als het gaat om het aandeel 
goederenverkeer: 25 tot 40% van de voertuigen is een vrachtwagen. Bij
meer dan één op drie ongevallen is een vrachtauto betrokken. De impact van 
ongevallen met vrachtauto’s is veel groter dan met personenauto’s.

^ Op de A67 in Noord-Limburg is een groot tekort aan 
vrachtwagenparkeerplaatsen. Dat leidt tot overvolle verzorgingsplaatsen 
langs de A67 en daardoor tot gevaarlijke situaties.

^ Een grote toename van verkeer wordt verwacht na de opening van de A2- 
tunnel Maastricht, de invoering van tolheffing voor vrachtverkeer in België en 
de verbreding van de A2 tussen Kerensheide en Het Vonderen.
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Hoe we onze ambitie bereiken
Onze ambitie is overduidelijk: de slimste snelweg van Europa loopt van 
Rotterdam tot Wenen, dwars door Zuid-Nederland. En we zien in de A58/A67 
van Breda tot Venlo een belangrijk onderdeel van die Intelligent Road. Daarvoor 
zetten we de volgende stappen:
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^ We beginnen met Smart Mobility en ITS (Intelligente Transport Systemen). 
Samen met de kennisinstellingen en bedrijven zijn we klaar om de innovatieve 
concepten van Smart Mobility en ITS op grotere schaal toe te passen. 
Opschalen van onze praktijkkennis op de Brabantcorridor is van essentieel 
belang, om economisch haalbare toepassingen te realiseren en meer effecten 
te bereiken. Met Smart Mobility bedoelen wij ook de gedragsverandering van 
de gebruikers/reizigers. Dit vereist een gezamenlijke communicatie over de 
opties die de reiziger heeft.

Samen met de kennisinstellingen en 
bedrijven zijn we klaar om de innovatieve 
concepten van Smart Mobility en ITS op 

grotere schaal toe te passen.
^ Naast de grootschalige uitrol van ITS-oplossingen, hebben we nu ook ingrepen 

nodig voor acute problemen, robuustheid en veiligheid. We stellen daarom een 
totaalprogramma voor, bestaande uit een én-én-benadering: brede inzet van 
slimme mobiliteitstechnieken én aanleg van ontbrekende infrastructuur.

^ We maken een compleet netwerk van met elkaar communicerende slimme 
wegen: van de toegangswegen vanaf de snelwegen en de rondwegen in steden, 
tot aan de verbindingen tussen de steden zoals de Brabantcorridor en de 
N279.

^ We gaan met marktpartijen toepassingen gericht op slimme mobiliteit 
grootschalig uitrollen. Denk aan het tegengaan van spookfiles, het begeleiden 
van vrachtverkeer in- en uit de steden (Compass4D en Freilot) en het 
verbeteren van de veiligheid op de snelwegen (Brabant in Car III en platooning 
van vrachtverkeer).

^ We borgen de lessen uit Beter Benutten. Het programma Beter Benutten is in 
het leven geroepen om deze nieuwe mobiliteitsconcepten tussen de oren te 
krijgen. Dit programma is in 2014 voor de laatste keer verlengd en het is nu tijd 
om de lessen uit Beter Benutten te vertalen in een totale integrale aanpak.
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bidbook schrijven met 141 partners 
uit twee provincies. Daar mogen we 
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^ We beginnen direct. De grote wegbeheerders in Brabant hebben samen het 
ITS-bureau BrabantStad opgericht. Dit bureau staat klaar om de ITS-projecten 
uit te voeren en om het kennisniveau samen naar een hoger niveau te tillen 
(bijlage II). We gaan de wegbeheerders in Limburg aanhaken aan dit bureau. 
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is al wegbeheerder in beide provincies voor 
de rijkswegen. Provincie Limburg en de betrokken Limburgse gemeenten 
leveren een extra inspanning om aan dit ITS-bureau deel te nemen. We 
beginnen ook direct met de uitbreidingen van wegen, waarvan we weten dat 
het moet. Denk aan de A58 (InnovA58) en de A67 Leenderheide - Geldrop.

De markt blijft samen met de 
overheden ITS- en andere Smart 

Mobility-concepten doorontwikkelen 
in een innovatieve omgeving.

^ Wat we niet meteen doen, doen we adaptief. De markt blijft samen met de 
overheden ITS- en andere Smart Mobility-concepten doorontwikkelen in een 
innovatieve omgeving. Dat maakt dat wij continu ‘monitoren - evalueren - 
doorontwikkelen - adapteren’ zodat de effectiviteit en efficiëntie van alle 
concepten en maatregelen optimaal blijft. We kunnen nu nog niet voorspellen 
welke innovaties er over drie, vijf of tien jaar mogelijk zijn.

^ Nieuwe mobiliteit vraagt ook om nieuwe sturing. Wij pleiten voor de introductie 
van een aanpak die de mogelijkheid geeft om gelden te labelen aan doelbereik 
in plaats van aan ingrepen en termijnen: adaptief financieren. Een dergelijke 
financiering sluit aan bij de oprichting van een regionaal depot I fonds dat 
past bij deze agenda en beschikbaar komt voor uitvoering van de voorgestelde 
maatregelen. De gelden om dit fonds te vullen zijn afkomstig van alle 
betrokken partijen (Rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven).

^ Deze nieuwe werkwijze vereist ook een andere governance, namelijk één
governance die snel, flexibel en doelgericht is. Wij streven naar een 
innovatieve organisatie van overheid, kennisinstellingen en bedrijven die 
gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de wegbeheerders van dienst, voor het
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toepassen van innovaties en verkeersmanagement op de desbetreffende 
weg. Deze organisatie moet zich wat Brabant en Limburg betreft richten op de 
Brabantcorridor (Breda-Venlo), de A2 Den Bosch - Het Vonderen en de N279 
(en wellicht A50 Eindhoven-Veghel).

- tţ
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Zuidoost-Brabant als 
slimste regio
Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden, is gekozen voor een duidelijke 
strategie: een ‘co-modaal’ verkeerssysteem. Dat is een systeem waarin reizigers 
de beschikking hebben over goed gefaciliteerde en op elkaar aansluitende 
verkeersmodaliteiten zodat drempelloos reizen vanzelfsprekend wordt. 
Daarnaast leiden we het wegverkeer zoveel mogelijk naar de randen, weg van 
de stads- en dorpskernen. Het (doorgaand) verkeer uit de driehoek Eindhoven- 
Helmond-Veghel wordt dan afgewikkeld via de A67-A50-N279. Op die manier 
verloopt de doorstroming vlot en omgevingsvriendelijk.

In dat opzicht wordt een robuust functionerende A67 tussen Leenderheide en 
Asten nog belangrijker. Vooral in relatie met de N279. Deze hoofdwegen, maar 
ook de A2 en de A50, moeten goed gelinkt zijn aan de Brainport regio. Als we dan 
verder de regio intrekken, zijn het de bestaande stedelijke ‘inprikkers’ binnen 
de driehoek Eindhoven-Helmond-Veghel die geoptimaliseerd moeten worden.
Zo leiden we het verkeer naar de wegen die er de capaciteit voor hebben en 
verhogen we de leefomgevingskwaliteit in de kernen.

Met een intelligent co-modaal verkeersnetwerk met onder andere 
dataverzameling, slimme verkeerslichten en routeadviezen gaan we 
verkeersstromen sturen. Het is noodzakelijk om ook het regionale wegennet in 
Noord- en Midden-Limburg op te nemen in het intelligente verkeersnetwerk, 
zodat het regionale wegennet ook ingezet kan worden als alternatief bij 
calamiteiten op het hoofdwegennet.
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Hoe deze ambitie bereiken?
Daarvoor realiseren we een toekomstbestendige N279 tussen Veghel en Asten 
door bestaande knelpunten op te lossen met aandacht voor slimme technieken 
en leefomgevingskwaliteit. Wij zetten ook in op een co-modaal verkeerssysteem 
door de mogelijkheden voor het gebruik van openbaar vervoer te verbeteren en 
het fietsgebruik te stimuleren. Het gaat dan om co-modale knooppunten, smart 
bikeroads, hoogwaardig openbaar vervoer en de bundeling van het autoverkeer 
naar prioritaire wegen. Deze maatregelen worden in de komende periode door 
de regiopartners verder uitgewerkt en resulteren medio 2016 in een regionaal 
Bereikbaarheidsakkoord dat past bij de uitgangspunten van dit bod: samen, slim 
en robuust.

1. Doorstroming op de N279 garanderen
De N279 vormt één van de basisstructuren van een bereikbaar Zuidoost-Brabant 
en heeft grote betekenis voor de economische kracht van Brainport-Oost en 
de Peel-regio. Bij deze sterke regionale rol past een robuuste uitrusting van de 
weg. Enerzijds door deze in te richten met ITS, anderzijds met infrastructurele 
aanpassingen om de doorstroming te bevorderen door bijvoorbeeld kruispunten 
ongelijkvloers te maken en goed aan te sluiten op het hoofdwegennet (A50 en 
A67).

2. Autoverkeer vlot naar de randen A67 en N279
In het gebied tussen Eindhoven en Helmond vindt de afwikkeling van het auto- 
en vrachtverkeer bij voorkeur aan de randen plaats, over een robuuste A67 en 
N279. Deze wegen worden ingericht om grote aantallen verkeer vlot en veilig te 
verwerken met aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving aan die wegen. 
Ook de kwaliteit van de toegangswegen naar deze wegen is voor de doorstroming 
en afwikkeling van groot belang. Het autonetwerk wordt zodanig opgezet dat 
verkeer tussen woonomgeving en bestemmingen (werklocaties, winkelcentra, 
culturele en sociale voorzieningen etc.) snel en efficiënt kan reizen via de wegen 
van de hoogste orde.

3. Vervoersmodaliteiten slim verbinden
Door co-modaal netwerkmanagement en mobiliteitsmanagement wordt de 
reiziger zo goed mogelijk bediend. Door op slimme locaties verknopingen te 
maken, kan de reiziger zowel voor aanvang van zijn reis als onderweg een 
keuze maken voor de best passende manier van reizen. Die keuze houdt steeds 
rekening met de verscheidenheid van de regio: in een stedelijke omgeving zijn er 
meer vervoersopties (fiets, openbaar vervoer, auto) dan in landelijke delen van 
Zuidoost-Brabant.
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Door op slimme locaties 
verknopingen te maken, 

kan de reiziger zowel voor aanvang 
van zijn reis als onderweg 

een keuze maken voor de best 
passende manier van reizen.

4. Smart bikeroads for smart people
We maken het gebruik van de fiets aantrekkelijker door het regionale 
fietsnetwerk te optimaliseren en snefiietsroutes aan te leggen. Daarnaast 
hebben we aandacht voor fietsparkeerplaatsen en introduceren we technieken 
om fietsendiefstal te ontmoedigen. ITS heeft ook zijn nuttige toepassingen voor 
de fiets. Die worden gebruikt bij routebegeleiding en het vergroten van veiligheid.

5. Stimuleren openbaar vervoer
De regio Zuidoost-Brabant verbetert haar bereikbaarheid en 
Įeefomgevingskwaüteit door het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. 
Daarvoor willen we de verbetering van de internationale verbindingen en de 
verhoging van de treinfrequentie op de spooragenda zetten en houden. De 
frequentie van de treinen binnen de regio wordt dan verhoogd volgens een 
metro-systeem. We zetten ook in op een uitbreiding van het HOV-systeem, 
de doorstroomassen en busstations zoals Neckerspoei in Eindhoven. En we 
ontwikkelen met partners een nieuw innovatief vervoerssysteem op maat voor de 
aansluiting van gebieden met een lagere vervoerspotentie.

6. Autoverkeer bundelen in het middengebied
In het gebied tussen Eindhoven en Helmond sluipt het verkeer via het 
onderliggend wegennet naar de A67 en N279. Door het autoverkeer te bundelen 
op een beperkt aantal wegen, kan de ieefomgevingskwaUteit in de rest van het 
gebied geborgd worden. De wegen waarop het verkeer wordt gebundeld, zijn de 
N615 Gemert-Nuenen, de A270, de Ring in Eindhoven en de J.F Kennedylaan. 
Voorwaarde is een goede kwaliteit van de leefomgeving rond deze route.



"Ook in het kader van de Europese \
goederencorridor moeten we op zoek naa\ 
een betere benutting en daar waar nodig 
slimme uitbreiding van de weg én de 
parkeervoorzieningen voor vrachtwagens
leon peters,

senior beleidsadviseur gemeente venlo



"ITS geeft ons steeds weer nieuwe 
mogelijkheden om mobiliteits-^^Ě 
knelpunten op te lossen. Naast - 
-en samen- met uitbreiding van ' 
infrastructuur brengt ITS een tot nu 
toe ongekende flexibiliteit."
theo stevens, 
directeur ditcm
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Ons bod: 
Zuid-Nederland 
voorop in nieuwe 
mobiliteit

Zuid-Nederland is klaar om deze ambities waar te maken. Om meerdere redenen: 
onze regio staat nationaal en internationaal bekend als het centrum van alle 
ontwikkelingen rond innovatieve mobiliteitsdiensten en -producten en we zijn 
bereid om hier zelf nadrukkelijk aan bij te dragen met financiële middelen en een 
hoge betrokkenheid.

Een logische keuze dus om in deze regio te starten met de realisatie van de 
slimste snelweg van Europa tussen Rotterdam en Wenen en te investeren in 
de bereikbaarheid van de regio. We doen dit op een slimme en vernieuwende 
manier: innovatief, adaptief en met concrete voorstellen.
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Adaptief programmeren, financieren en organiseren
Er ligt nu een grote kans om de economische kracht van Zuid-Nederland te 
versterken. Als overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven de krachten 
bundelen maken we een grote sprong voorwaarts. In dit bidbook staat ons 
aanbod om onze gezamenlijke ambitie te bereiken met een op maat gesneden 
aanpak en financiering. De regionale partners zijn met een intensief proces 
gekomen tot een gedragen maatregelenpakket dat wij in samenhang en adaptief 
uit willen voeren.

Een adaptieve agenda staat niet gelijk aan het vooruitschuiven van maatregelen 
naar een later moment. De ontwikkelingen rond mobiliteitsvraagstukken gaan 
razendsnel en we willen de flexibiliteit behouden om de slimste oplossing in te 
zetten op het juiste moment.

We willen de flexibiliteit 
behouden om de slimste oplossing 
in te zetten op het juiste moment.

De regio is bereid stevig in het maatregelenpakket te investeren waarbij ook 
wordt bijgedragen aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op 
het hoofdwegennet te verbeteren. Het Rijk kan nu de kans verzilveren om te 
participeren door de eerder toegezegde financiële middelen voor ‘De Ruit’ ook 
daadwerkelijk in de regio te investeren. Een depot met financiële middelen van 
Rijk, regio en marktpartijen maakt het snel uitvoeren van deze adaptieve agenda 
mogelijk.

We maken als partners in dit nieuwe proces afspraken over een nieuwe 
governance met het Rijk, de regio, kennisinstellingen en marktpartijen. Hiermee 
geven wij invulling aan de ambitie van de minister om te komen tot een ‘MIRT 
nieuwe stijl’ waarin we ook de Beter Benutten-aanpak verankeren in de MIRT- 
systematiek.

Ons bod voor een adaptieve agenda bestaat uit een samenhangend pakket aan 
maatregelen, die elkaar in logica maar niet noodzakelijk in tijd opvolgen:
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Smart Mobility/ITS:
1. Zuid-Nederland ITS-proof maken
^ We gaan innovatieve concepten op het vlak van Smart Mobility en ITS op grote 

schaal toepassen op het volgende netwerk. Daarbij stellen we steeds de 
gebruiker centraal en kiezen we voor de meest geschikte toepassing. Kennis 
delen en samenwerken zijn de nieuwe codewoorden. We ontwikkelen samen 
nieuwe technieken en werken gedeelde standaarden uit.

^ Brabantcorridor Breda - Venlo 
^ N279 Veghel - Asten 
^ A2-Zuid Eindhoven - Het Vonderen 
^ A50 Eindhoven - Veghel 
^ A67 Eersel - De Hogt 
^ A2 Den Bosch - Eindhoven

2. InnovA58 realiseren
De versnelde verbreding van de A58 naar 2x3 rijstroken tussen Annabosch 
- Galder en Tilburg - Eindhoven is een belangrijk onderdeel van de slimste 
snelweg. Deze verbreding is qua planvorming al in een vergevorderd stadium
met het project InnovA58. Onderdeel van InnovA58 is de innovatieopgave, waarbij 
naast ITS I Smart Mobility en nieuwe innovatieve diensten, ook optimale Life 
Cycle Cost, minder milieuhinder en energieneutrale maatregelen centraal staan.

3. In- en uitvoegers A67
Om nieuwe technieken als coöperatief rijden en platooning op de A67 verder uit 
te kunnen rollen en goed te laten functioneren, dienen de in- en uitvoegers op de 
Brabantcorridor van voldoende lengte te zijn. Verlenging is daarvoor nodig.

4. Aanpassen knooppunt Zaarderheiken
In lijn met punt 3 moet knooppunt Zaarderheiken aangepakt worden, met 
verdubbeling van de verbindingsbooglinvoeger van de A67 naar de A73.

5. Innovatiestrook A58 Tilburg - Breda
Na realisatie van InnovA58 met verbreding naar 2x3 rijstroken op de trajecten 
Annabosch - Galder en Tilburg - Eindhoven, treden er op de A58 tussen Tilburg 
en Breda problemen op. In lijn met de ITS-corridor en het slim inzetten van 
technieken, creëren we hier een innovatiestrook, door slim gebruik te maken van 
de mogelijkheid om de weg aan de ‘binnenkant’ uit te breiden.
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A67
6. A67 Leenderheide - Geldrop
De minister heeft tijdens het AO-MIRT van 2 juli 2015 50 miljoen euro toegezegd 
voor de aanpak van de A67 Leenderheide - Geldrop om de problemen met 
de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Wij zijn van mening dat 
daarnaast ook een robuuste oplossing dient te komen voor de aanpak van 
knooppunt Leenderheide zelf. Uit onderzoek moet blijken wat de meest robuuste 
en veilige oplossing voor dit knooppunt is.

7. A67 Geldrop - Asten
De A67 is onderdeel van de internationale achterlandverbinding Rotterdam 
- Ruhrgebied. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke 
vertragingen. Een goede doorstroming op een robuuste A60 moet voorkomen dat 
het verkeer de A67 vermijdt, om die reden dient dit traject uitgebreid te worden 
naar 2x3.

A2
8. Randweg A2 hoofdrijbaan
De samenvoeging van de A58 en de A2 - ten zuiden van knooppunt Batadorp op 
de hoofdrijbaan A2 van de Randweg Eindhoven - leidt tot congestie. Een extra 
rijstrook verhelpt dit probleem.

9. A2 Weert Noord - Eindhoven
Dit traject leidt in noordelijke richting tot veel vertraging door een groter 
verkeersaanbod dan de beschikbare wegcapaciteit. Een studie moet uitwijzen 
welke maatregelen de beste oplossing zijn op dit traject. De innovatiestrook op 
de A58 kan daarbij als inspiratie dienen.

Zuidoost - Brabant
10. Doorstroming N279 garanderen
Bij het principe dat het verkeer in Zuidoost-Brabant zo snel mogeLijk naar de 
randen van het gebied rijdt, hoort een robuuste N279. Om de doorstroming te 
bevorderen, passen we in samenhang met het hoofdwegennet en de stedeLijke 
netwerken ITS toe. De N279 tussen VegheL en Asten blijft nu 2x1, maar bestaande 
gelijkvloerse aansluitingen in de N279 worden ongeLijkvLoers gemaakt met 
aandacht voor LeefbaarheidskneLpunten. Nieuwe bruggen, ongeLijkvLoerse 
aansluitingen en tunneLs worden toekomstbestendig gedimensioneerd op 2x2 
rijstroken. Ook de omLegging Zijtaart met een nieuwe aansLuiting op de A50 
wordt toekomstbestendig ontworpen, incLusief de haLfverdiepte Ligging bij



"Als Nederland zijn internationale 
concurrentiepositie wil behouden, dan 
verdient de 2e economische motor van 
het land, Brabant, een adequate en
toereikende infrastructuur."
UMHII .'N ' 'mpin,
DIRECTEUR BRABANTS ZEEUWSE WERKGEVERS (BZw)
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Doornhoek. De huidige aansluiting op de A50 bij Eerde blijft gehandhaafd. De 
keuze voor het tracé van de passage Dierdonk dat past bij de toekomst van de 
regio is medio 2016 primair aan Helmond.

11. Bereikbaarheidsakkoord
Om de regio Zuidoost-Brabant bereikbaar en leefbaar te houden wil de regio 
investeren in een verkeerssysteem met co-modale knooppunten, het verbeteren 
van het openbaar vervoer, smart bikeroads, het verplaatsen van het verkeer 
naar de randen van het gebied en het verkeer in het gebied te bundelen naar 
enkele prioritaire wegen. De provincie Noord-Brabant heeft de mogelijkheden 
om financieel bij te dragen vanuit de diverse uitvoeringsprogramma’s voor fiets 
en openbaar vervoer. De maatregelen met financiële strategie worden komend 
halfjaar door de regio gezamenlijk in detail uitgewerkt wat resulteert in een 
Bereikbaarheidsakkoord.
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De financiële verdeling
Uit deze tabel spreekt de ambitie die Brabant en Limburg hebben om de bereikbaarheid 
van Zuid-Nederland te verbeteren. Definitieve besluitvorming over de inzet van 
de regionale financiële middelen en maatregelen is aan Provinciale Staten en 
gemeenteraden.

Nr. Maatregel Totale kosten Noord-Brabant Limburg Rijk

0. MIRT nieuwe stijl:

* adaptieve agenda

* adaptief financieren

* governance

ITS Z Smart Mobility

Tijdens regulier BO MIRT overleg tussen regio en ministerie in november 
2015 verzoekt regio om afspraken te maken over nieuwe manier 
toepassing MIRT nieuwe stijl met nieuwe manier van samenwerken, 
toepassing van adaptieve agenda met adaptieve financiering en 
governance. Na deze afspraken kan een gezamenlijke start gemaakt 
worden met de benodigde onderzoeken en detailuitwerking van de 
voorgestelde aanpak in Zuid-Nederland.

i. Uitrol ITS: C 125 mln* C 25 mln
(beter benutten ITS, gedekt)

^ Netwerk
^ Gebruiker centraal 
^ Samenwerking, organisatie en service 
^ Toepassingen
• Kennis, techniek en standaarden

C 25 mln C 5 mln C 30 mln

* Brabantcorridor Breda - Venlo

* N279 Veghel - Asten

* A2-Zuid Eindhoven - ‘t Vonderen

* A50 Eindhoven - Veghel

* A67 Eersel - De Hogt

* A2 Den Bosch - Eindhoven

2. InnovA58 C 420 mln

^ 2x3 Annabosch-Galder en
Tilburg-Eindhoven

C 390 mln
(gedekt)

^ Innovatie C 10 mln
(gedekt)

^ Renteverlies voorfinanciering C 20 mln

3. A67 verlengen toe/afritten C 6,4 mln C 6,4 mln

* inclusief private investeringen in ITS-voorzieningen ter waarde van 40 miljoen euro (inschatting), 
zodat een omvangrijk aantal voertuigen met ITS wordt uitgerust.
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Nr. Maatregel Totale kosten Noord-Brabant Limburg Rijk

4. A67 Zaarderheiken C 7 mln C 7 mln

5. A58 Tilburg — Breda innovatiestrook
Financiering komt deels uit restbedrag InnovA58: 
gereserveerd in MIRT is 430 mln, de rijkskosten zijn
400 mln. Resteert 30 mln. Deze 30 mln inzetten voor
de innovatiestrook. Resterend bedrag van 40 mln op
50-50 basis.

C 70 mln C 20 mln C 20 mln
C 30 mln
(gedekt uit reservering 
innovA58)

| A67

6. A67 Leenderheide — Geldrop 2x3, inclusief
! een robuuste oplossing voor knooppunt 

Leenderheide

C 60 mln
+ PM

C 60 mln
+ PM voor robuuste 
oplossing knooppunt 
Leenderheide

7. A67 Geldrop — Asten 2x3 C 135 mln C 35 mln C 100 mln

A2
!
İ

8. | Randweg A2 hoofdrijbaan Batadorp —
i De Hogt 1x3 (zuidelijke richting)

C 30 mln C 30 mln

i
9. I A2 Weert-Noord - Leenderheide

Studie naar mogelijke oplossingen
C 30 mln*
+ PM

C 30 mln*
+ PM

\ N279
j

10. ĩ N279 toekomstbestendig uitvoeren
i

C 265 mln C 265 mln

:
I Zuidoost - Brabant
i

ii. Bereikbaarheidsakkoord Deze maatregelen worden in de komende periode door de regiopartners
verder uitgewerkt en resulteren medio 2016 in een regionaal 
Bereikbaarheidsakkoord dat past bij de uitgangspunten van dit bod:
samen, slim en robuust.

Totaal C 748,4 mln C 390 mln C 5 mln C 313,4 mln

C 400 mln
InnovA58
(gedekt)

C 400 mln
InnovA58

(gedekt)

* Eerste reservering t.b.v. maatregelen die voortvloeien uit de studie. PM voor de overige kosten.
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"Brainport als living lab voor smart 
mobility is een gouden kans voor 
innovatie en duurzame mobiliteit,
vooral als smart mobility ook voor de
schaalsprong fiets wordt ingezet.
arjen van halem,
voorzitter platform noordoostcorridor
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“Brabant makes ITS happen”

Marktpartijen en kennisinstellingen:
werken samen met overheden...
aan het doorpakken op innovatiekansen...
op het gebied van slimme mobiliteit, met name ITS...
op en rond de C-ITS/Smart Corridor Brabant en in Zuidoost Brabant.

Wij bouwen hier en nu aan de toekomst van de mobiliteit:
Focus op de gebruikers.
Benader gericht specifieke doelgroepen en zet in op meerdere 
modaliteiten (fiets, openbaar vervoer, vracht- en personenauto's);

Bouw de coöperatieve en digitale infrastructuur van de toekomst! 
Van standaardisaties, tot glasvezel.

Zet in op doorontwikkeling van reeds bestaande ITS diensten.
Op grotere schaal en met meer massa.

Creëer de randvoorwaarden en experimenteerruimte.
Voor nieuwe ontwikkelingen en diensten.

Start een samenwerkingsverband voor de totaalopgave.
Ontwikkel deze op een adaptieve manier en gericht op een adaptieve 
uitvoering.

Namens,

fanuub L

ĮMjf

H- . 'Wt
Goudappel

Cotfena

RDW innovation
for life
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BRABANT
“Verklaring van Wenen”

Wij werken aan een vlotte, veilige en duurzame 
Brabantse economische regio met maximale inzet van 

mobiliteitsinnovaties.

Wij, partners van Netwerkprogramma BrabantStad (NWP-BS) spreken af
om samen werk te maken van de gezamenlijke ambities:

^ BrabantStad is een kennis- en innovatieregio met een diversiteit aan 
economische toplocaties. Vanuit de stedelijke agglomeratie wil zij 
haar concurrentiekracht behouden en verbeteren en kansen grijpen 
die zich voordoen in de internationale context. En daarmee een 
aantrekkelijke vestigingsplaats blijven.

^ BrabantStad is en blijft koploper in Smart Mobility en is dé regio voor 
innovaties in Smart Mobility.

^ BrabantStad is en blijft een logistieke hotspot met innovatiekracht.

Met slim verkeersmanagement en C-ITS (gebundeld in de
Samenwerkingsagenda) zetten wij in op:

^ Verbetering van doorstroming op de Brabantcorridor (A67 Z A58), de 
A2-kennisas en de stedelijke bereikbaarheid van BrabantStad.

^ Living Lab voor slimme mobiliteit en nieuwe mobiliteitsconcepten: 
ontwikkelen, testen en uitrollen.
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^ Stimuleren om mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven te 
veranderen met gebruik van alle vervoersmodaliteiten.

^ Ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving en vanuit private 
partijen en gaan wij nieuwe werkvormen aan met publieke en private 
partijen en kennisinstellingen.

^ Schone en stille vervoersbewegingen met gebruik van duurzame 
materialen.

^ Het terugdringen van 10% van de zwaarst vertraagde ritten; daarmee 
pakken wij de grootste knelpunten aan (zie Bereikbaarheidsverklaring 
van 6 maart 2014).

Wij doen dit in de juiste balans met inzet van andere 
investeringsprogramma’s en maatregelen en om dit te realiseren moeten 
wij onze krachten blijven bundelen en samen op pad!

De eerste substantiële stap zetten wij door samen te starten met een 
uitvoeringsorganisatie die:

^ Zorgt voor voortgang van de lopende zaken, waaronder 
verkeersmanagement en het lopende Beter Benutten-programma, en 
de basis op orde krijgt en houdt.

^ De noodzakelijke voorbereidingen treft voor de ITS-projecten 
(regionaal en aan landelijke tafels), inclusief de opgaven bij de 
verschillende wegbeheerders.

^ Zich vestigt bij de innovatiecentrale (Automotive campus) in 
Helmond om Brabantbreed optimaal samen te kunnen werken met 
kennisinstellingen en marktpartijen.

Wij spreken af dat de partners (B5, RWS en Provincie Noord Brabant) 
samen zorg dragen voor de benodigde inzet voor deze eerste stap. Wij 
spreken tevens af dat voor de Beter Benutten Vervolg ITS-projecten 
aansturing, monitoring en evaluatie via de Beter Benutten-lijn blijft 
verlopen.

Wij richting de toekomst:

^ Durven te experimenteren en te innoveren en daarmee als aanjager te 
fungeren richting de private partijen.

^ De kennis, kunde en ervaringen met VM/ITS inzetten en benutten voor 
de Brabantcorridor, de A2-kennisas en de stedelijke bereikbaarheid;

^ Het Beter Benutten gedachtegoed ook na 2017 borgen en verder 
brengen ten behoeve van de Brabantse ambities. Wij werken aan een 
duurzame ontwikkeling.
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Wij geven de opdracht aan de regiegroep NWP-B5 om deze verklaring in 
de komende twee weken uit te werken in een concreet voorstel (inzet van 
fte, financiën en door wie wordt wanneer waarover besloten) voor:

^ Het communicatieproces tot aan 4 november 2015 (BO-MIRT).
^ De kwartiermakersfase tot eind 2015, resulterend in een 

uitvoeringsplan voor 2016 op basis van de Samenwerkingsagenda en 
met duidelijkheid over de samenloop met het lopende Beter Benutten- 
programma (sturing, monitoring en evaluatie).

^ De uitrol van de uitvoeringsorganisatie vanaf 2016.
^ Een doorkijk voor na 2017 (einde lopend Beter Benutten-programma).

Wenen, 25 september 2015

Provincie Noord-Brabant,
De heer Christophe van der Maat

Gemeente Tilburg
De heer Mario Jacobs

Gemeente Breda
De heer Boaz Adank

Gemeente Eindhoven
Mevrouw Jannie Visscher

Gemeente Helmond
De heer Erik de Vries

Gemeente 's-Hertogenbosch
De heer Jos van Son

Rijkswaterstaat directie Zuid-Nederland
Mevrouw Jannita Robberse

NXP
De heer Maurice Geraets
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Dit is een bidbook van Zuid-Nederland, voor 
Nederland en Europa. Het is de uitkomst 
van een intensief traject van 141 actoren/ 
auteurs van overheden, kennisinstellingen, 
marktpartijen en maatschappelijke 
organisaties. Het intensieve proces met 
alle partijen heeft geleid tot een gedragen 
maatregelenpakket. Het is een visienota voor 
de bereikbaarheid van Zuid-Nederland met 
maatregelen op korte, middellange als lange 
termijn. Nederland speelt een voortrekkersrol 
in Europa op het vlak van slimme mobiliteit. 
En daar doen Noord-Brabant en Limburg 
graag aan mee.

3 november 2015
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Technische vragen Samenwerkend Veldhoven n.a.v. oordeelsvormende raad van 
22 november m.b.t. agendapunt 16.128 Bereikbaarheidsagenda MRE

1. Hoe is de relatie f de verhouding van de bereikbaarheidsagenda en het 
bereikbaarheidsakkoord?

Het bereikbaarheidsakkoord maakt onderdeel uit van de bereikbaarheidsagenda. Zie 
onderstaand schema (staat ook op blz. 30 van het rapport Duurzaam Slim Verbonden):

(nieuwe)
programma’s SRE CC’s Ruit

C 55,75 mln
(NL,EU,B)

Bereikbaarheidsakkoord: 
meest urgent! kansrijk

Bereikbaarheidsagenda: op relaties

Totale mobiliteitsopgaven regio tot 2030

Bij de start was uitsluitend sprake van een bereikbaarheidsakkoord naar aanleiding van 
het Bidbook Zuid Nederland. In het Bidbook is het bereikbaarheidsakkoord als een van de 
deelopgaven benoemd. Met name de gemeenten Eindhoven, Helmond, Best, Gemert- 
Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten, Someren, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en 
Veghel hebben maatregelen in het akkoord. Ook wel aangeduid als de driehoek Veghel- 
Asten-Eindhoven. De Metropoolregio heeft besloten de scope uit te breiden voor de 
gehele regio, zijnde de bereikbaarheidsagenda (waar het bereikbaarheidsakkoord dus 
onderdeel van uitmaakt). De agenda behelst alle 21 Metropoolgemeenten en Veghel. Zie 
ook de tekst onder de inleiding van de raadsadviesnota.

2. Waar is het besluit van het bereikbaarheidsakkoord te vinden over aanvullende 
bijdrage in het bereikbaarheidsakkoord?

De financieringsstrategie van het bereikbaarheidsakkoord is te vinden op blz. 30 van het 
rapport Duurzaam Slim Verbonden. Veldhoven heeft één maatregel in het akkoord: 
fietsroute De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop, inclusief aantakking op de 
slowlane. Voor deze maatregel heeft Veldhoven reeds subsidie vanuit Brainport Avenue 
ontvangen. De subsidie voor deze maatregel kunnen wij als (co)financiering inzetten. 
Voor de overige maatregelen uit het akkoord zijn wij geen (co)financiering verplicht. 
Gemeenten dienen financieel bij te dragen als een maatregel in hun beheer en op hun 
grondgebied ligt.



3. Waarover wordt nu wel of niet besloten in de bereikbaarheidsagenda? Voor wat 
betreft maatregelen en financiering specifiek voor Veldhoven?

Zoals in de raadsadviesnota opgenomen, gaat het voor Veldhoven om:

a. Fietsroute De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop, inclusief 
aantakking op de slowlane;

b. Verbetering doorstroming A67 Eersel-De Hogt;
c. Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en 

Leenderheide (met name capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide);
d. Snelfietsroute Eersel-Steensel-Veldhoven-Eindhoven;
e. Fietsstructuur rond ASML-MMC;
f. Stallingsvoorzieningen op knooppunten en nabij haltes;
g. (H)OV-doorstroom as Veldhoven-Steensel-Eersel richting Reusel;
h. HOV NS-Best-Airport-Veldhoven-De Run;
i. Aanleg Westparallel en Nulplus (maatregelen Gebiedsakkoord N69);
j. Kempenbaan West en Kempenbaan Oost;
k. Verbetering doorstroming rotonde De Dom-Heerbaan;
l. Multimodaal knooppunt De Kempen nabij Eersel en/of P+R Veldhoven De 

Run.
Het gaat om een adaptieve programmering. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten kunnen de maatregelen en de programmering daarvan bijgestuurd worden. Op 
dit moment wordt geen besluit genomen over de financiën. Bovenstaande maatregelen 
moeten nog verder worden uitgewerkt en onderzocht voordat een onderbouwde raming 
kan worden gegeven. Inschatting is dat deze opgave geruime tijd vergt. Indien nodig, 
komen wij in een later stadium met een inhoudelijk voorstel naar uw raad.

4. Hoe zien we de financiering van de bereikbaarheidsagenda terug in de begroting?

Financiering is nu nog niet aan de orde, dus is het niet terug te vinden in de begroting. 
De financiën worden momenteel verder uitgewerkt, evenals de governance (organisatie) 
van de bereikbaarheidsagenda, door de Metropoolregio (programmaorganisatie 
bereikbaarheidsagenda) in samenwerking met de betrokken gemeenten en de provincie. 
Op dit moment wordt aan alle Metropoolregio-raden gevraagd of zij zich kunnen vinden 
in de huidige systematiek (visie en maatregelenpakketten) van de agenda.

5. Leg eens uit hoe afbeelding 2 (pagina 13 rapport Brainport Duurzaam Slim 
Verbonden) opgaven en kansen openbaar vervoer zich verhouden tot de 
relatiekaart: Eindhoven - Veldhoven - De Kempen (pagina 22 rapport Brainport 
Duurzaam Slim Verbonden).

Qua openbaar vervoer is er volgens ons en omliggende gemeenten winst te halen 
(afbeelding 2 geeft dat globaal weer). In de afbeeldingen op blz. 22 en 23 zijn mogelijke 
maatregelen opgenomen, waaronder op het gebied van openbaar vervoer. Co-modaliteit 
en keuzes tussen verschillende vervoerswijzen is een belangrijk onderdeel van de 
systematiek van de bereikbaarheidsagenda. Het gaat dus om een mix van maatregelen 
voor fiets, auto en openbaar vervoer.



6. In de ogen van Samenwerkend Veldhoven is er discrepantie tussen de
verschillende kaarten zoals afbeelding 3 filosofie auto-ontsluiting (zie afbeelding 3 
pagina 14 rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden) op figuur 7.1 gewenst 
hoofdwegennet Veldhoven (zie figuur 7.1 pagina 25 Verkeerscirculatieplan 
Velhoven) wordt gelegd op de volgende punten:

Bereikbaarheidsagenda VCP

Het Sondervick Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg
Nieuwstraat Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg

De Plank Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg
Sterrenlaan Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg
Bossebaan Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg
De Dom Z 
Hertgang

Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg

Smelen Z 
Traverse

Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg

Vraag: Wat is nu de functie van deze wegen?

Een terechte opmerking. Het Verkeerscirculatieplan is leidend voor ons en moet ook voor 
de Metropoolregio leidend zijn. De roze wegen van afbeelding 3 in het rapport Brainport 
Duurzaam Slim Verbonden zijn niet in de legenda vermeld. De functie is dus onduidelijk. 
Om misverstanden in het vervolg te voorkomen, passen wij in overleg met de 
Metropoolregio de kaart aan (verwijderen van de roze lijnen op het Sondervick, 
Nieuwstraat en De Plank).

7. De afbeelding 3 filosofie auto ontsluiting laat eveneens een inprikker zien, een 
directe verbinding tussen de A67 naar het kruispunt Nieuwstraat - Kromstraat - 
De plank. In de figuur 7.1 van het VCP wordt vanaf de "Zilverbaan" voorzien in 
een tweetal aansluitingen op "Veldhoven west". In de lijn van het VCP wordt dus 
niet voorzien in een inprikker.
Vraag: Wat is de status van de inprikker?

De Metropoolregio dient de bedachte inprikker (vanuit de nieuwe aansluiting op de A67 
richting het noorden met aansluiting op de Nieuwstraat-Kromstraat) aan te passen. De 
inprikker moet in zuidelijke richting liggen naar de Locht/Kempenbaan. Dit is conform het 
VCP en dat is met het vaststellen van het bestemmingsplan Kempenbaan West ook 
geborgd. Wij vinden het erg ongelukkig en vervelend dat deze fout in de kaart staat. Dat 
kan tot misverstanden leiden. Het is duidelijk, ook bij de Metropoolregio, dat het 
vastgestelde lokale beleid als leidend moet worden gezien.
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Geachte heer Konings,

De raad van de gemeente Veldhoven heeft op 22 november j.l. de Bereikbaarheidsagenda opiniërend 
besproken.

Tijdens die bespreking is door de raad ingebracht dat er een discrepantie tussen kaart 3 uit de 
Bereikbaarheidsagenda (filosofie auto-ontsluiting) en de gedachten van de gemeente Veldhoven.

Bij het opstellen van de kaarten van de Bereikbaarheidsagenda is beoogd aan te sluiten bij de plannen van 
de gemeenten. Ik moet constateren dat hierbij in ieder geval in Veldhoven enkele fouten zijn gemaakt. Er is 
geen sprake van een regionale visie die op dit punt afwijkt van die van de gemeente Veldhoven.

Bespreking van de Bereikbaarheidsagenda in de gemeenten hebben ook tot doel dergelijke fouten op het 
spoor te komen om ze te kunnen corrigeren. Wij zullen de kaart corrigeren op de volgende punten:
‘ Toevoegen van het westelijk deel van de Locht, in het verlengde van de Kempenbaan als inprikker en 

daarmee als ontsluiting van de Run vanaf de nieuwe aansluiting op de A67;
- Verwijderen van de Nieuwstraat als inprikker, deze weg is ten onrechte op de kaart als dusdanig 

opgenomen en heeft in de toekomst geen functie voor bovenlokaal gemotoriseerd verkeer;
» Verwijderen van de route Sondervick - Kromstraat- De Plank. Deze weg heeft geen functie voor 

bovenlokaal verkeer.

Ter toelichting meld ik u dat de wegen die op de kaart in roze zijn gemarkeerd, indicatief aangeven welke 
wegen een functie hebben voor boyôrrtpkaal gemotoriseerde verkeer. Als regio zullen we in de komende 
járen ten behoeve van verkeersifíanagement waarschijnlijk een nieuwe analyse maken van de preferente 
routes van verkeer en de daarmee samenhangende gewenste functies.

et vriendelijke groet,
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Adviesnota raad

Procesvoorstel samenspraak herijking kadernota 
maatschappelijke participatie

Samenvatting
De kadernota maatschappelijke participatie is richtinggevend voor de transformatie in 
het sociaal domein. De kadernota is echter opgesteld in de periode voor de transities 
en daarmee toe aan actualisatie. De nieuwe nota zal de Veldhovense gemeenschap als 
geheel centraal stellen, het sociaal domein bevat thema's die al onze inwoners kunnen 
raken. Daarom is het belangrijk de nieuwe kaders in samenspraak te formuleren en uit 
te werken. Aan uw raad wordt voorgesteld het procesvoorstel samenspraak vast te 
stellen. Gezamenlijk kan dan vorm en inhoud worden gegeven aan de herijking van de 
kadernota maatschappelijke participatie.

Beslispunten
1. Vast te stellen het 'procesvoorstel samenspraak herijking kadernota 
maatschappelijke participatie'

Inleiding
De kadernota maatschappelijke participatie is richtinggevend voor de transformatie in 
het sociaal domein. De kadernota is echter opgesteld in de periode voor de transities 
en daarmee toe aan actualisatie. Er is behoefte aan een actueel eenduidig beeld ten 
aanzien van de ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen in het kader van de 
transformatie in het sociaal domein. Daarnaast dient de kadernota een antwoord te 
geven op de invulling van de rolopvatting en samenwerking tussen inwoners, 
maatschappelijk partners en gemeente. De Veldhovense gemeenschap als geheel 
staat centraal en voor iedereen is een rol en verantwoordelijkheid weggelegd. Daarom 
is het proces van samenspraak in deze des te meer van belang.

De kadernota maatschappelijke participatie dient de volgende doelen:
1. Eenduidigheid bieden over ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen 

van inwoners, maatschappelijk partners en gemeente ten aanzien van de 
transformatie sociaal domein.

2. Duidelijkheid bieden in rollen en verantwoordelijkheden van inwoners, 
maatschappelijke partners en gemeente ten aanzien van de transformatie 
sociaal domein.

3. Aangeven op welke manier de gemeente de maatschappelijke beweging van de 
transformatie kan faciliteren.

Beoogd effect
1. Een breed gedragen visie en een maatschappelijk veld dat zeer nauw 

betrokken is bij de totstandkoming van de herijking van de kadernota 
maatschappelijke participatie.

2. Een helder kader dat richtinggevend is voor het vormgeven van de 
transformatie in het sociaal domein en dat gedeeld wordt met alle betrokkenen.
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3. Een brede maatschappelijke agenda die richtinggevend is voor het uitvoeren 

van innovatieve projecten in de sociale basisstructuur.

Relevante (wettelijke) beleidskaders
» Programmabegroting 2015 - 2016 
» Kadernota maatschappelijke participatie 
» Nota Jeugd & Onderwijs

Argumenten
1.1 Het procesvoorstel voorziet in betrokkenheid van alle stakeholders, ook de (ook de 
informele zorg in de basisstructuur: inwoners, bewonersinitiatieven, vrijwilligers en 
mantelzorgers) doet mee
De transformatie vraagt veel van inwoners: inzet op eigen kracht, eigen 
verantwoordelijkheid, eigenaarschap en het sociaal netwerk. De betrokkenheid van de 
inwoners zelf is een vereiste om invulling te geven aan deze begrippen en de 
transformatie in de praktijk tot wasdom te laten komen.

1.2 Inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente ontmoeten elkaar en 
werken samen, in de veranderende verhouding tussen elkaar
Rolinvulling en rolopvatting zijn belangrijke aspecten van de transformatie. Waar 
houdt de verantwoordelijkheid van de één op, en begint die van de ander? Wat 
kunnen de betrokken partijen van elkaar verwachten? Door direct samen te werken 
wordt al doende gewerkt aan deze nieuwe maatschappelijke verhoudingen.

1.3 Beleidsontwikkeling en innovatie in het veld gaan hand in hand: in gemixte 
werkgroepen wordt gewerkt aan concrete transformatiethema's
Vanuit een gedeelde visie en doelstellingen werken inwoners, maatschappelijke 
organisaties en gemeente samen aan concrete projecten in de sociale basisstructuur.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Door de brede kring van betrokkenen kan daadkracht ondergesneeuwd worden 
Een brede betrokkenheid van diverse partijen mag een vlotte besluitvorming niet in de 
weg staan. Het is belangrijk dat een brede vertegenwoordiging van deelnemers aan 
het sociaal domein (zowel intern als extern) kan meepraten en meedoen. Maar niet 
iedereen hoeft het overal met elkaar eens te zijn. Het vormen van een 
maatschappelijke agenda met relevante maatschappelijke thema's, waar concreet in 
de praktijk aan gewerkt gaat worden, maakt dat er ook daadwerkelijk daad bij woord 
wordt gevoegd.

1.2 Dit proces heeft overlap met de inhoud van en betrokken partijen bij de integrale 
nota Jeugd & Onderwijs
De betrokken partijen in dit proces zijn deels ook dezelfde partijen die betrokken 
dienen te worden bij de kadernota maatschappelijke participatie. Ook inhoudelijk is er 
sprake van overlap: de visie op transformatie bezien vanuit Jeugd en Onderwijs zal 
(grotendeels) overeenkomen met de visie op transformatie bezien vanuit het gehele 
sociaal domein. Daarom is het van belang om deze twee processen zorgvuldig op 
elkaar aan te laten sluiten. Voorkomen moet worden dat dubbel werk wordt gedaan en 
dat interne en externe stakeholders onnodig overvraagd worden. Hiertoe zal 
doorlopend nauw afgestemd worden.

Financiën
Aan deze adviesnota zijn geen financiële gevolgen verbonden.
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Communicatie en samenspraak
De transformatie in het sociaal domein treft alle inwoners van Veldhoven. Daarom is 
het belangrijk om een breed samenspraak proces te organiseren. Het procesvoorstel 
samenspraak is uiteengezet en wordt u nu voorgelegd ter vaststelling.

Ten behoeve van het samenspraakproces zal een communicatieplan opgesteld 
worden.

Uitvoering/planning
Nadat uw raad dit voorstel vastgesteld heeft, zal de uitvoering van het proces ter hand 
worden genomen conform de planning en werkwijze zoals opgenomen in het 
procesvoorstel.

Bijlagen
1. Procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit gewijzigd als bespreekstuk te agenderen voor 
de besluitraad op 13 december.

In het procesvoorstel en raadsbesluit dienen de volgende onderwerpen te worden 
verwerkt:
» Procedurele kaders:

(1) Doorlooptijd van het traject conform procesvoorstel;
(2) Het sociaal domein als afbakening van beleidsvelden;
(3) Financiën dienen binnen de begroting blijven;
(4) Opstellen communicatieplan.

» Procesmatige kaders:
(1) Betrokken stakeholders conform procesvoorstel;
(2) Stakeholders bij aanvang van traject wijzen op verantwoordelijkheid m.b.t. 
terugkoppeling naar achterban;
(3) Tussentijdse terugkoppeling van de resultaten ten aanzien van de 10 thema's, 
voorafgaand aan de start van de werkgroepen.

» Inhoudelijke kaders:
De leidende principes van de huidige kadernota, zoals vermeld op pagina 5 van het 
procesvoorstel, volstaan voor de raad als uitgangspunt voor het 
samenspraakproces.
Daarenboven hebben meerdere raadsfracties toevoegingen en wijzigingen 
verwoord ten aanzien van deze acht leidende principes. Door het college zullen 
deze gewijzigde en aanvullende kaders in het procesvoorstel en raadsbesluit 
worden verwerkt.

» Rolinvulling:
Met uitzondering van één fractie, wordt de rol van 'toehoorder' door de raad 
gewenst gedurende het samenspraaktraject.

De portefeuillehouder zegt toe de gemeenteraad in de beeldvormende 
raadsvergadering van 14 maart 2017 te informeren over de dilemma's waar de 
betrokken partijen in het samenspraakproces tegen aanlopen.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Het college zegt toe de procedurele, procesmatige en inhoudelijke kaders en de 
gewenste rolinvulling van de raad te verwerken in het procesvoorstel.
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.131| 16bs00530 
13 december 2016 
13
procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie

De raad van de gemeente Veldhoven; 

overwegende,
- de noodzaak van de gemeente om de maatschappelijke beweging van de 

transformatie in het sociaal domein te faciliteren,
- de vraag naar een richtinggevend kader, visie en doelstellingen voor de transformatie 

in het sociaal domein,
- de vraag naar een duidelijke rolverdeling en samenwerking tussen Veldhovenaren, 

maatschappelijke organisaties en gemeente
- de niet actuele staat van de huidige kadernota maatschappelijke participatie

gezien het voorstel van college en wethouders van 25 oktober 2016,

in acht nemend de procedurele, procesmatige en inhoudelijke kaders en gewenste rolinvulling 
zoals aangegeven door de raad tijdens de oordeelsvormende vergadering van 22 november 
2016;

gelet op,
- het coalitieprogramma 2014 - 2018 "Samenwerking in uitvoering"
- de programmabegroting 2015 - 2016
- de huidige kadernota maatschappelijke participatie

besluit:

Voorliggend procesvoorstel samenspraak herijking kadernota maatschappelijke participatie 
vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 
13 december 2016.

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Procesvoorstel samenspraak herijking kadernota 
maatschappelijke participatie

Inleiding
De kadernota maatschappelijke participatie is richtinggevend voor de transformatie in 
het sociaal domein. De kadernota is echter opgesteld in de periode voor de transities 
en daarmee toe aan actualisatie. Er is behoefte aan een actueel eenduidig beeld ten 
aanzien van de ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen in het kader van de 
transformatie in het sociaal domein. Daarnaast dient de kadernota een antwoord te 
geven op de invulling van de rolopvatting en samenwerking tussen inwoners, 
maatschappelijke partners en gemeente. De Veldhovense gemeenschap als geheel 
staat centraal en voor iedereen is een rol en verantwoordelijkheid weggelegd. Daarom 
is het proces van samenspraak in deze des te meer van belang.

Doel kadernota maatschappelijke participatie
De kadernota maatschappelijke participatie dient de volgende doelen:

1. Eenduidigheid bieden over ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen 
van inwoners, maatschappelijk partners en gemeente ten aanzien van de 
transformatie sociaal domein.

2. Duidelijkheid bieden in rollen en verantwoordelijkheden van inwoners, 
maatschappelijk partners en gemeente ten aanzien van de transformatie 
sociaal domein.

3. Aangeven op welke manier de gemeente de maatschappelijke beweging van de 
transformatie kan faciliteren.

Kernboodschap
'Practice what you preach' is belangrijk voor de geloofwaardigheid en effectiviteit van 
het proces. De kernwaarden van de transformatie horen terug te komen in de aanpak 
van de herijking van de kadernota: eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, 
vernieuwing, verbinding en samenwerking. Inwoners, maatschappelijke partners en 
gemeente zijn gezamenlijk aan zet en delen hun ervaringen en ideeën met elkaar. 
Vervolgens kunnen deze ideeën getrechterd worden en in een kleiner verband van 
inwoners, maatschappelijke partners en vertegenwoordigers van de gemeente 
uitgewerkt worden. 'Van buiten naar binnen' en Van breed naar smal' zijn dan twee 
pijlers in het proces van de herijking.

Stakeholders
De Veldhovense gemeenschap als geheel staat centraal in de transformatie sociaal 
domein, voor iedereen is, bij wijze van spreken, een rol en verantwoordelijkheid 
weggelegd. Relevante stakeholders worden daarom vroegtijdig betrokken bij het 
proces van de herijking.

Stakeholders:
- Raad en college
- Afdelingen Inwonerszaken (Wmo), Mens & Omgeving (Participatie) en Regie en 

Ontwikkeling (Wmo, Participatie, Jeugd & Onderwijs, cultuur en sport)
- Generalisten - specialistenteam
- Bewonersinitiatieven, vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers
- Buurt- en wijkverenigingen, wijkplatforms
- Culturele- en sportverenigingen, kerken/kerkelijke gemeenschappen
- CJG partners
- Partners in welzijnswerk
- Partners in woonservicezones, wijkmakelaars
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- Bouwteam Noord
- Partners Veldhoven Aan Tafel en Veldhoven Vernieuwend Vitaal

Rollen, taken en verantwoordelijkheden (RTV)
Tijdens het proces van de herijking zullen betrokken partijen onderzoeken hoe ze de 
eigen en elkaars rol zien en hoe ze zich tot elkaar kunnen en willen verhouden. 
Inherent aan de herijking is dus dat rollen en verantwoordelijkheden nog niet vast 
staan. Dit laat echter onverlet dat het goed is om bij aanvang van het proces in kaart 
te brengen vanuit welke positie de verschillende deelnemers aan de herijking 
beginnen. Hoe zien zij op dit moment hun rol en wat verwachten zij van elkaar ten 
aanzien van het proces van de herijking? Hieronder volgt in willekeurige volgorde een 
lijst van stakeholders en hun mogelijke inbreng. De betrokken partijen zullen nog 
actief bevraagd worden op welke rol zij kunnen en willen vervullen en hoe zij hun 
eigen betrokkenheid in het proces zien.

Partij Rollen, Taken, Verantwoordelijkheden (RTV)
Inwoners " Nemen deel als ervaringsdeskundigen op persoonlijke 

titel
" Delen hun kennis en ervaring met betrekking tot 

burgerparticipatie, bewonersinitiatieven, mantelzorg 
en/of vrijwilligerswerk

" Leveren vanuit die ervaring een inhoudelijke bijdrage 
aan ambitie, visie, doelstellingen (maatschappelijke 
agenda)

" Nemen actief deel aan ontmoeting en uitwisseling 
met andere inwoners, maatschappelijk partners en 
gemeente

" Nemen waar nodig/mogelijk initiatief tot
bewonersinitiatieven/vrijwilligersinitiatieven/innovatie 
ve proļecten

Vertegenwoordigers 
van cliëntengroepen

" Aanvullende rol ten aanzien van 'gewone' inwoners

Gemeenteraad " De gemeenteraad van Veldhoven vervult de rol van 
'toehoorder'

Gemeente 
(Beleidsafdelingen 
Inwonerszaken, Mens 
ŭ Omgeving, Regie ŭ 
Ontwikkeling)

" Levert projectleider
" Maakt samen met stakeholder de kadernota MP
" Levert inhoudelijke bijdrage aan ambitie, visie, 

doelstellingen (maatschappelijke agenda)
" Initieert en faciliteert ontmoeting en uitwisseling 

tussen inwoners, maatschappelijke partners en 
gemeente

" Voert een dialoog met inwoners en maatschappelijk 
partners over onderlinge rolverhouding en 
samenwerking

" Initieert en faciliteert waar nodig/mogelijk 
innovatieve projecten in het sociaal domein

Generalisten -
specialistenteam
gemeente

" Signaleert ontwikkelingen in het veld en plaatst deze 
in de bredere context van de transformatie sociaal 
domein

" Levert inhoudelijke bijdrage aan ambitie, visie, 
doelstellingen (maatschappeljke agenda)

Accounthouders
gemeente

" Onderhouden contact met maatschappelijke partners 
(gesubsidieerde partijen)

" Maken budgetafspraken met maatschappelijke
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partners

" Leveren inhoudelijke bijdrage aan ambitie, visie, 
doelstellingen (maatschappelijke agenda)

Partners in de sociale 
basisstructuur

" Nemen deel als professionals en vertegenwoordigers 
van maatschappelijk partners in de sociale 
basisstructuur

" Delen hun kennis en ervaring met betrekking tot de 
transformatie van Zorg, Welzijn en Werk

" Leveren vanuit die ervaring hun inhoudelijke bijdrage 
aan ambitie, visie, doelstellingen (maatschappelijke 
agenda)

" Nemen actief deel aan ontmoeting en uitwisseling 
met andere maatschappelijke partners, inwoners en 
gemeente

" Voeren waar nodig/mogelijk innovatieve projecten in 
de sociale basisstructuur uit

" Maken daarbij waar mogelijk deel van de 
experimenteerruimte budgetafspraken

Kaderstelling en rol van de raad
Een belangrijke stakeholder is de gemeenteraad. Conform het advies van de 
Rekenkamercommissie wordt de raad actiever betrokken bij de transformatie in het 
sociaal domein. Het is aan de raad om de kaders voor het samenspraakproces vast te 
stellen, net als het proces zelf vast te stellen. Ook wil het college middels de herijking 
van de nota maatschappelijke participatie tegemoet komen aan de toezegging aan de 
raad van een 'plan transformatie' (zoals opgenomen in de programmabegroting 2016).

De raad stelt de volgende kaders:

Procedurele kaders
(1) Doorlooptijd van het traject conform procesvoorstel;
(2) Het sociaal domein als afbakening van beleidsvelden;
(3) Financiën dienen binnen de begroting blijven;
(4) Opstellen communicatieplan.

Procesmatige kaders
(1) Betrokken stakeholders conform procesvoorstel;
(2) Stakeholders bij aanvang van traject wijzen op verantwoordelijkheid m.b.t. 
terugkoppeling naar achterban;
(3) Tussentijdse terugkoppeling van de resultaten ten aanzien van de 10 thema's, 
voorafgaand aan de start van de werkgroepen.

Inhoudelijke kaders
De raad neemt hierin een terughoudende rol aan. De stakeholders zelf zullen immers 
met elkaar over de inhoudelijke thema's in gesprek moeten gaan. De leidende 
principes van de huidige kadernota bieden volgens de raad voldoende houvast om dit 
gesprek te voeren. Op één overkoepelend thema was de raad het op voorhand met 
elkaar eens: het belang om het individu te benaderen in samenhang met zijn/haar 
omgeving.

Enkele raadsfracties hebben nog aanvullende suggesties gedaan ten aanzien van de 
inhoudelijke kaders. Het gaat hierbij onder andere om:

- Ondersteuning en hulp gericht op zorg;
- Mantelzorg en respijtzorg;
- Bovenwijks versus in de buurt;
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- Ondersteuning en hulp gericht op betaald werk;
- Vraaggericht en maatwerk (met duidelijke grenzen);
- Resultaatgericht;
- Aandacht voor monitoring en controle;
- Burgers aan het roer bij burgerparticipatie;
- Ruimte voor gedifferentieerde aanpak.

Aangezien deze onderwerpen deel sterk inhoudelijk zijn of bij uitvoering behoren 
worden deze niet unaniem als inhoudelijk kader meegegeven.

Ten aanzien van de rolinvulling wenst de raad de rol van 'toehoorder' te vervullen 
gedurende het samenspraaktraject.

Stappen en planning proces samenspraak
Hieronder volgt een overzicht van de processtappen en de beoogde planning. 
Inmiddels is er het proces binnen de gemeente gestart met het ophalen van beelden 
over ambities, visies, rolopvattingen en verhoudingen met inwoners en 
maatschappelijke partners.

Stap/Actie Planning
Oordeelsvormende raadsvergadering procesvoorstel samenspraak 22 november

2016
'Koffietafelgesprek Transformatie': reeks gesprekken waarbij 
binnen de gemeente in kleine, gemixte samenstelling men met 
elkaar in gesprek gaat over de transformatie: wat betekent dat 
voor rollen, taken, verantwoordelijkheden, verhouding met 
inwoners en maatschappeliík partners?

November - 
december 2016

Besluitvormende raadsvergadering procesvoorstel samenspraak 13 december
2016

'Rondje Veldhoven': gesprekken op locatie met maatschappelijke 
partners en bestaande gremia. Doel: verkennen ideeën over 
ambitie/visie/doelstellingen; stimuleren van betrokkenheid en 
verantwoordeliíkheid

Januari 2017

Samenstellen klankbordgroep, met betrokken stakeholders die 
kritisch meedenken en meeschrijven met de kadernota 
maatschappeliíke participatie

Januari 2017

'Avond van de Veldhovenaar' : bijeenkomst op locatie waarbij 
betrokken stakeholders samen invulling geven aan ambitie, visie 
en doelstellingen van de transformatie. Resultaat: 10 thema's 
voor de maatschappeliļke agenda van Veldhoven

Donderdag 17 
februari (datum 
als optie)

Werkgroepen vormen op basis van 10 thema's, mix van 
stakeholders. Werkgroepen gaan i.h.k.v. versterken 
basisstructuur/transformatie aan de slag met de thema's

Doorlopend vanaf 
februari/maart
2017

Schrjven kadernota, nadere afstemming met stakeholders Februari 2017
Beeldvormende raadsvergadering kadernota maatschappelijke 
participatie

14 maart 2017

Oordeelsvormende raadsvergadering kadernota maatschappelijke 
participatie

9 mei 2017

Besluitvormende raadsvergadering kadernota maatschappelijke 
participatie

30 mei 2017
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