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Besluitvorming 

Status 

 

Embargo 

 

:   openbaar 

  geheim, want . . . . . . . . 

  nee 

  ja, tot <datum invullen>   

Afgestemd met 

 

: Intern afgestemd met bedrijfsvoering en communicatie 

Extern afgestemd met Waterschap de Dommel  

Raad 

 

:   ja, beeldvorming 

  ja, oordeels- / besluitvorming 

  ja, informeren via Informatienota in leesmap 

   

Vermelding op 

openbare 

besluitenlijst 

: Het college wil de regels, vastgelegd in een zogenoemd 

bestemmingsplan, voor het woonvriendelijke bedrijventerrein 

Zandven op onderdelen aanpassen. Om onder andere meer 

flexibiliteit te bieden en daarmee beter in te kunnen spelen op 

toekomstige verzoeken, is het gewenst enkele aanpassingen door te 

voeren ten opzichte van de nu geldende regels. Over het 

bestemmingsplan dat hiervoor nodig is, spreekt de gemeenteraad op 

26 november en 17 december 2019. 

   

 
 

 

  

Samenvatting : Door voortschrijdende inzichten en om goed en snel in te kunnen 

spelen op toekomstige verzoeken, is het gewenst om de strook 

grond direct grenzend aan het Blauwven te bestemmen voor 

burgerwoningen in plaats van de huidige bestemming bedrijfs- en 

woonwerkkavels. De kavels aan de zijde van het Zandven kunnen 

dan zelfstandig worden ontwikkeld voor bedrijfsruimten. Daarnaast 

zijn de regels op onderdelen verruimd en flexibeler ingericht. Tegen 

het ontwerpbestemmingsplan is 1 zienswijze ingediend waardoor de 

toelichting op de waterparagraaf is uitgebreid. 

Beslispunten : 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Zandven-West’ 
ongewijzigd vast te stellen, volgens adviesnota nr. 19.087 en 

besluit nr. 19.088 
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Datum raad  : 17 december 2019 Datum B en W : 5 november 2019 

Agendapunt 
 

:   

Volgnummer : 19.0000509 Programma begroting : 8  

Gewijzigd voorstel 
 

:  Taakveld : 8.1 

Portefeuillehouder 
 

: A. van den Oever 

 

 

Adviesnota college 

Vaststellen bestemmingsplan 'Zandven-West'  
 

Beslispunten 

 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Zandven-West’ ongewijzigd vast te 

stellen, volgens adviesnota nr. 19.087 en besluit nr. 19.088 

 

Inleiding 

 

In de vergadering van 9 juli 2019 heeft uw college ingestemd met het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Zandven-West’ (zie: corsa link). Dit bestemmingsplan is 

nodig om er voor te zorgen dat de gemeentelijke kavels op Zandven-West 

verkoopbaar zijn en het plan afgerond kan worden. Het vorige bestemmingsplan 

voorzag in bedrijfskavels en woonwerkkavels. Uit onderzoek bleek dat er geen 

marktvraag is voor woon-werkkavels. Er is nu voor gekozen om de strook grond direct 

grenzend aan het Blauwven te bestemmen ten behoeve van burgerwoningen. De 

kavels aan de zijde van het Zandven kunnen dan zelfstandig worden ontwikkeld ten 

behoeve van bedrijfsruimten. Daarnaast zijn de regels op onderdelen verruimd en 

flexibeler ingericht. 

 

Er heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen gedurende een periode van 

6 weken. In deze periode heeft alleen het waterschap een zienswijze ingediend wat 

ertoe heeft geleid dat de waterparagraaf in overeenstemming met hen wordt 

uitgebreid. De planvorming is nu zover dat het bestemmingsplan kan worden 

vastgesteld.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

- Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening: procedurebepalingen rondom het 

bestemmingsplan 

- Provinciale verordening ruimte 

- Bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ 
 

Beoogd effect 

 

De afronding van Zandven-West mogelijk maken.  

 

Argumenten 

 

1.1 De ingediende zienswijze leidt tot een aanscherping van de waterparagraaf 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is 1 zienswijze ingediend. Het waterschap vond 

de waterparagraaf te summier, waardoor uitgebreider wordt verwoord hoe met de 

waterhouding om zal worden gegaan. De door te voeren wijzigingen zijn afgestemd 

met het waterschap en zij hebben aangegeven akkoord te zijn met de wijze waarop 

met de waterhuishouding zal worden omgegaan. De mail met de bevestiging is als 

bijlage aan dit collegevoorstel toegevoegd. Het formele positieve wateradvies volgt 

http://mycorsanxt/scripts/wsisa.dll/WService=ws_prod/api/file?object_type=S&object_id=19.0000262
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nog, maar is gereed voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan gaat vaststellen. 

Het advies gaat onderdeel uitmaken van de Notitie beantwoording zienswijze (zie 

bijlage). Omdat de zienswijze leidt tot een aanpassing van alleen de toelichting, en 

niet van de regels en/of verbeelding die juridisch bindend zijn, kan het 

bestemmingsplan ongewijzigd worden vastgesteld.  

 

1.2 Er zijn geen bezwaren vanuit de omgeving kenbaar gemaakt  

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend door direct 

omwonenden. Hieruit kan worden opgemaakt dat zij niet ervaren in zijn of haar belang 

aangetast te worden. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Er zijn geen kanttekeningen en risico’s.  
 

Financiën 

 

De kosten die gemoeid zijn met het opstellen van het bestemmingsplan zijn gedekt via 

de BGE ‘Noordrand Zandven’. Het gaat om een bedrag van ca. 4.500 euro. Binnen 

deze BGE (nr. 913000) is voldoende ruimte beschikbaar. 

 

Communicatie en samenspraak 

 

Dit besluit vermelden wij op de openbare besluitenlijst. Het vastgestelde 

bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, wijze bekend 

gemaakt in de Staatscourant, via DROP (voorheen GVOP, het elektronisch 

gemeenteblad voor officiële bekendmakingen), waarvan een verkorte melding wordt 

geplaatst in het Veldhovens Weekblad en verder digitaal via de gemeentelijke website 

en www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Uitvoering / planning 

 

De planning is om het bestemmingsplan te agenderen voor de oordeelsvormende 

raadsvergadering op 26 november 2019 en de besluitvormende raadsvergadering op 

17 december 2019. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het 

bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende 

deze periode kan er enkel beroep worden ingediend bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die kunnen 

aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te 

brengen.  

 

Om de verkoop van de gemeentelijke kavels voorspoedig te laten verlopen, worden 

deze na vaststelling van het bestemmingsplannen actief in de markt gezet.  

 

 

 

Bijlagen 

 

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandven-West’ (zie: www.ruimtelijkeplannen.nl, 

planIdn: NL.IMRO.0861.BP00108-0301) 

- Concept Raadsvoorstel 

- Concept Raadsbesluit 

- Notitie beantwoording zienswijze 

- Mail overeenstemming waterschap d.d. 18-10-2019 
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