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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

B&D Bouw & Ontwikkeling bv heeft het voornemen om de locatie Klinkerstraat 22 / 
Nieuwstraat 1 in Valkenswaard te herontwikkelen. Hierbij wordt ruimte geboden aan 
detailhandel en woningbouw. De locatie is gelegen ten noorden van het centrum van 
Valkenswaard langs de Eindhovenseweg, een doorgaande weg door Valkenswaard. Op het 
terrein is momenteel een winkelpand met bovenwoning gesitueerd en een kleine woning op 
het achterterrein aan de Klinkerstraat 22. 
 
Voor de ontwikkeling van het plangebied is een gebiedsvisie opgesteld door Compositie 5 
stedenbouw bv. Deze visie gaat uit van realisatie van een winkelruimte met twee 
appartementen en vier grondgebonden woningen. Op 17 november 2009 is de gebiedsvisie 
door het college van B&W vastgesteld. 
 
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Valkenswaard Noord’. Dit 
bestemmingsplan is op 28 februari 2007 vastgesteld door de gemeenteraad en op 28 oktober 
2008 (gedeeltelijk) goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het plan is op 25 december 2008 
in werking getreden. Het initiatief tot herontwikkeling is strijdig met het vigerende 
bestemmingsplan. Om deze reden is voor het plangebied een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld wat de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt. 
 

1.2 Plankarakter 

Het bestemmingsplan Klinkerstraat draagt het karakter van een ontwikkelingsgericht plan. Dit 
houdt in, dat er in het plangebied stedenbouwkundige/ruimtelijke veranderingen worden 
voorzien. In hoofdstuk 5 is een beschrijving opgenomen van de gewenste ontwikkeling. 
 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de situering van het plangebied beschreven en de huidige juridische 
regeling. Hierna wordt in hoofdstuk 3 het planologische kader geschetst. Hoofdstuk 4 bevat een 
omschrijving van de bestaande situatie en hierin komen de fysieke milieuwaarden zoals water, 
bodem en wegverkeerslawaai aan de orde. In hoofdstuk 5 volgt een omschrijving van het 
stedenbouwkundig plan. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoeringsaspecten, zoals handhaving en 
economische uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 7 volgt de opzet van de juridische regeling en 
hoofdstuk 8 bevat tenslotte de resultaten van inspraak en overleg. 
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Uitsnede bestemmingsplan ‘Valkenswaard-Noord’ 
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2 Plangebied 

 

2.1 Situering 

Het plangebied omvat twee percelen met kadastrale aanduiding gemeente Valkenswaard sectie 
A nummers 2168 en 2395 (deels). Het grootste deel van het plangebied bestaat uit het perceel 
dat gelegen is op de hoek Klinkerstaat 22 / Nieuwstraat 1. Hierachter is het tweede perceel 
gelegen dat bestaat uit een deel van de achtertuin van de woning op het adres 
Eindhovenseweg 141.  
 
 

2.2 Bestaande juridische regeling 

Op het plangebied is het bestemmingsplan ‘Valkenswaard Noord’ van toepassing. Dit 
bestemmingsplan is op 28 februari 2007 vastgesteld door de gemeenteraad en op 28 oktober 
2008 (gedeeltelijk) goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het plan is op 25 december 2008 
in werking getreden. 
Een groot deel van het plangebied valt binnen de bestemming ‘wonen’. Op het voorste 
gedeelte is een bouwvlak gesitueerd waar detailhandel is toegestaan. De aangeduide 
woningcategorie is ‘rijwoning’. De maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter. 
Aan de Klinkerstraat is geen bouwvlak gesitueerd. Hier geldt een bijzondere categorie 
erfbebouwingsregeling aan de straatzijde en een afwijkende erfbebouwingsregeling hierachter.  
Achter op het achterliggende perceel is de bestemming ‘bedrijven’ gesitueerd met een 
aanduiding ‘magazijn’. De maximale bouwhoogte bedraagt er 4,5 meter/1 bouwlaag. Deze 
bedrijfsbestemming zal met de herontwikkeling komen te vervallen. 
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Uitsnede uit de Interimstructuurvisie ‘Brabant in Ontwikkeling’ met aanduiding plangebied 

Uitsnede uit het ontwerp uitwerkingsplan Zuidoost Brabant met aanduiding plangebied 
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3 Planologisch beleidskader 

 

3.1 Rijksbeleid 

Ontwerp Nota Ruimte 
In april 2004 is de (ontwerp) Nota Ruimte verschenen. Hierin heeft het Ministerie van VROM de 
uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020 vastgelegd. De nota 
heeft vier algemene doelen: versterken van de economie, krachtige steden en een vitaal 
platteland, waarborging van waardevolle groengebieden en veiligheid. 
Op het gebied van verstedelijking zet de Nota Ruimte in op een voortzetting van het 
bundelingsprincipe. Bundeling draagt bij aan economische schaalvoordelen en benutting van 
(overheids)-investeringen in voorzieningen (zoals die in infrastructuur), versterkt het draagvlak 
voor diverse stedelijke voorzieningen en beperkt de druk op de landelijke gebieden. De Nota 
Ruimte kent zes nationale stedelijke netwerken, waaronder Brabant-Stad (Breda, Tilburg, 's-
Hertogenbosch en Eindhoven). Valkenswaard valt buiten dit stedelijk netwerk. Buiten de 
stedelijke netwerken gelden twee verstedelijkingsprincipes die voor deze gebiedsvisie van 
belang zijn. Het eerste principe heeft betrekking op de aard van de verstedelijking. De Nota 
Ruimte is van mening dat in iedere gemeente voldoende ruimte moet worden geboden om te 
voorzien in de natuurlijke bevolkingsaanwas. Dit geldt voor steden, maar ook voor het landelijk 
gebied, waar vooral starters en ouderen moeite hebben aan een geschikte woonruimte te 
komen. Het tweede verstedelijkingsprincipe betreft het streven naar een optimale benutting van 
het bestaand stedelijk gebied. Het streefgetal dat de Nota Ruimte hanteert voor de realisatie van 
woningen in het bestaand bebouwd gebied is 40% van het totale woningbouwprogramma. Als 
grens van het bestaand bebouwd gebied geldt de grens zoals gerealiseerd in het jaar 2000. 
 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 

Interimstructuurvisie en Regionaal Structuurplan regio Eindhoven / Provinciaal uitwerkingsplan 
Zuidoost-Brabant 
Aanleiding voor het opstellen van deze structuurvisie is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening per 1 juli 2008. De Interimstructuurvisie is deels gebaseerd op het 
voormalige Streekplan 2002, aangevuld met nieuwe beleidsuitgangspunten. 
 
Zuinig ruimtegebruik is ook de Interimstructuurvisie één van de belangrijkste beleidslijnen van 
de provincie Noord-Brabant. Hiermee wil de provincie de groei en spreiding van het stedelijk 
ruimtebeslag afremmen en tegelijkertijd stimuleren dat nieuwe ontwikkelingen op een 
geconcentreerde manier vorm krijgen. Bij het zoeken naar ruimte om te voorzien in de 
behoeften op het vlak van onder meer wonen moeten de mogelijkheden binnen de bestaande 
bebouwde ruimte zo goed mogelijk worden benut. Ook moet aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheden die compacte bouwwijzen bieden. De sleutelwoorden zijn inbreiden, 
herstructureren, intensiveren en meervoudig ruimtegebruik. 
 
In het Uitwerkingsplan wordt, in lijn met het uitgangspunt uit het voormalig Streekplan, bij het 
zoeken naar nieuwe ruimtelijke mogelijkheden voor woon- en werklocaties het accent gelegd 
op inbreidings- en herstructureringslocaties binnen het bestaand stedelijk gebied. 
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Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020 
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft op 17 december 2009 het Regionaal 
Woningbouwprogramma 2010-2020 vastgesteld. Met dit woningbouwprogramma speken de 
21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant uit rekening te houden met elkaars belangen en te 
streven naar een evenwichtige woningmarkt.  
Binnen de regio zijn drie subregio’s te onderscheiden. De gemeente Valkenswaard valt samen 
met Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veldhoven en 
Waalre binnen de regio ‘Stedelijk Gebied’. 
Voor de stedelijke gemeenten is de afgesproken taakstelling minimaal. Een eventuele extra 
ambitie die volgt uit de regionale plannen met betrekking tot Brainport zal in het 
woningbouwprogramma van het Stedelijk Gebied worden meegenomen. In de stedelijke 
gemeenten mag dus meer gebouwd worden dan de taakstelling, mits deze extra woningen 
gebaseerd zijn op een reële vraag. 
Ten behoeve van een realistisch programma hebben de portefeuillehouders bovendien 
afgesproken dat niet-gerealiseerde woningen uit de periode 2005-2010 niet worden opgeteld 
bij de taakstelling voor de periode 2010-2020.  
De gemeente Valkenswaard maakt wel onderdeel uit van het Stedelijke Gebied, maar neemt 
niet deel aan de BOR-afspraken (Bestuurlijk Overleg Randgemeenten). Daarom gaat deze 
gemeente uit van de woningbehoefte uit de provinciale prognose (netto toevoeging van 815 
woningen in de periode 2010-2020). Ook voor Valkenswaard is dit een minimale taakstelling. 
Omdat Valkenswaard deel uitmaakt van het Stedelijk Gebied, wil het ook een deel van de 
eventuele extra aanpak opvangen. Hier geldt ook dat eventuele extra woningen gebaseerd 
moeten zijn op een reële vraag vanuit de markt. 
 

Regionaal woningbouwprogramma 2010-2020 
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In het programma voor het stedelijke gebied is opgenomen dat de woningvoorraad in de 
periode 2010-2020 met 18.925 woningen zal toenemen. Dit is 405 woningen meer dan de 
provinciale prognose (18.520) en de taakstelling die het Dagelijks Bestuur van het SRE eerder 
heeft vastgesteld. Dit zijn woningen die nodig zijn voor de ambitie die het Stedelijk Gebied 
heeft om de komende jaren extra kenniswerkers aan de trekken. Dit past binnen de eerdere 
afspraak dat de aantallen voor het Stedelijk Gebied als minimale taakstelling gelden. Als er in de 
regio meer woningen nodig zijn dan voor de lokale behoefte, bijvoorbeeld door migratie van 
buiten de regio, dan dienen deze in het Stedelijk Gebied gerealiseerd te worden. 
 
Kwalitatieve uitgangspunten van het woningbouwprogramma zijn: 
- Bevolkingsontwikkelingen als vergrijzing en gezinsverdunning hebben invloed op de vraag 

naar eengezinswoningen. Kleinere en oudere huishoudens hebben meer behoefte aan 
andere woonvormen dan “normale” eengezinswoningen. Het bouwen van appartementen 
of levensloopbestendige/aanpasbare eengezinswoningen kan in deze behoefte voorzien. 
Gemeenten in de regio moeten waken voor een overschot aan appartementen, hetgeen 
zou kunnen leiden tot leegstand. 

- Omdat de afgelopen jaren vooral in de sociale sector te weinig woningen zijn gebouwd 
komt het accent op het sociale programma te liggen. Voorkomen moet worden dat 
mensen die aangewezen zijn op een sociale (huur)woning alleen om die reden 
genoodzaakt zijn om naar een andere gemeente of regio te verhuizen.  

- Bij de bouw van nieuwe sociale huurwoningen is het belangrijk dat de woningen 
aanpasbaar, flexibel en betaalbaar zijn, zodat ze door verschillende doelgroepen gebruikt 
kunnen worden. 

- Voor de volgende doelgroepen dient extra aandacht te zijn om te voldoen aan hun 
woonvraag: 
o Starters 
o Senioren 
o Wonen en zorg 
o Statushouders en buitenlandse werknemers 

- De regio richt zich bij de realisatie van woningen op een duurzame woningvoorraad. Het is 
van belang woningen toe te voegen die toekomstwaarde hebben en voor een langere 
periode kunnen voldoen aan de woningvraag. 

- De doorstroming op de woningmarkt dient verbeterd te worden door het realiseren van 
woningen in de juist prijs-kwaliteitverhouding. 
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Kaartbeeld uit StructuurvisiePlus Valkenswaard met aanduiding plangebied 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Plus Valkenswaard 
De Structuurvisie Plus Valkenswaard geeft een visie voor de lange termijn waarop antwoord 
wordt gegeven op ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen binnen de gemeente. De nadruk 
ligt op inbreiding en herstructurering van de kernen. Ook het landelijk gebied vraagt veel 
aandacht. 
Een belangrijke opgave voor de kernen is de structuur- en kwaliteitsverbetering. De linten en 
groene wiggen zijn essentiële kwaliteiten. Door ontwikkeling van inbreidingslocaties kan vorm 
worden gegeven aan deze verbetering. Prioriteit wordt gelegd bij de inbreidingen waarmee een 
structurele kwaliteitsverbetering kan worden bereikt. Concreet zijn dit de plekken in het 
centrum, in de belangrijkste linten of in de groenzones. 
 
Het plangebied ligt binnen het deelgebied lintgebieden. Dit zijn de eerste woonuitbreidingen, 
direct achter de doorgaande linten. In de loop van de jaren is hier een grote diversiteit aan 
structuren en functies ontstaan. In belangrijke mate bepalen de linten nog de sfeer in deze 
gebieden.  
 
De belangrijkste beleidslijnen zijn als volgt gedefinieerd: 
 

Lintweefsel 

Gebiedsomschrijving 
Mozaïekgebieden met afwisseling in schaal, 
maat en functies 

Beleidslijn Herstructureren 

Functies 
Primair woonfunctie, met mogelijkheden voor 
voorzieningen en in de woonomgeving 
passende bedrijvigheid 

Kader bij nieuwbouw Vaak is nieuwe structuur mogelijk / gewenst 

Bebouwingswijze Stapeling is mogelijk 

Hoogte Aansluitend op de omgeving 

Prioriteit inbreiding 
Indien de inbreiding grenst aan doorgaande 
linten kan een inbreiding prioriteit hebben 
vanwege de grotere uitstraling 
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Kaartbeeld uit Voorontwerp Structuurvisie Valkenswaard met aanduiding plangebied 
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Voorontwerp Structuurvisie Valkenswaard 
In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is de gemeente Valkenswaard gestart met 
het opstellen van een nieuwe Structuurvisie. Een update van de StructuurvisiePlus uit 2003 is 
benodigd omdat een aantal zaken al ontwikkeld of uitgevoerd zijn en er nieuwe 
aandachtspunten op de agenda zijn gekomen. Ook heeft de gemeente op diverse punten 
nieuw beleid geformuleerd en beleidslijnen herzien. Tenslotte ontbreekt een 
uitvoeringsprogramma.  
 
Voor Valkenswaard is een visie weergegeven voor de ontwikkelingen binnen de bebouwde 
kom. Het plangebied aan de Eindhovenseweg maakt deel uit van een gemengd lint. De linten 
zijn belangrijke structuurdragers voor de kernen. Naast linten met een belangrijke 
ontsluitingsfunctie, zijn er ook linten die het ‘gezicht’ bepalen voor de gemeente. Juist aan deze 
linten is het van groot belang om geen ad hoc beslissingen over een ontwikkeling te nemen, 
maar in een groter geheel te bekijken welke ontwikkeling wordt nagestreefd. In het gemengde 
lint is conserveren uitgangspunt, maar kan waar mogelijk geïntensiveerd worden. Bij 
nieuwbouw zijn clustering en stapeling afweegbaar. Nieuwe functies kunnen worden 
toegevoegd indien ruimtelijk inpasbaar en indien voldaan kan worden aan de parkeernorm. 
 
De grote verkeersdruk is een belangrijk aandachtspunt bij de gemengde linten. Als deze druk 
verminderd wordt, kan de inrichting van deze linten worden aangepast en meer worden 
gericht op de verblijfskwaliteit. Ook moet duidelijk voelbaar zijn dat het een overgangsgebied 
betreft naar de woonlinten. Dit betekent dat de ontwikkelingsmogelijkheden kleiner zijn dan 
aan een centrumlint. Bij vermindering van de verkeersdruk dient ook een bomenstructuur 
ontwikkeld te worden om het lint een meer groen karakter te geven. 
 
Het achterste gedeelte van het plangebied, aan de Klinkerstraat, is aangeduid als woongebied. 
Bij inbreiding in woonwijken wordt gestreefd naar ‘dorps’ bouwen. Dit betekent kleinschalig, 
diversiteit in de bebouwing en geleidelijke overgangen. Het afwijken van de 
bebouwingshoogtes in de woonomgeving is alleen mogelijk als dit wordt gecompenseerd met 
een ruime groene (openbare) invulling rond het gebouw.  
De diverse inbreidingslocaties worden beschreven bij de diverse kernen. Naast de reeds in 
ontwikkeling zijnde inbreidingslocaties zijn er nog mogelijkheden voor inbreiding op plekken 
waar nu nog bedrijvigheid is. Bedrijvigheid in de woonomgeving is over het algemeen niet 
gewenst en het verdient de voorkeur om deze uit te plaatsen. Deze locaties kunnen tot 
ontwikkeling komen op het moment dat het bedrijf zich elders vestigt of ophoudt te bestaan.  
Ook inbreiding op grotere woonpercelen is over het algemeen een passende invulling mits het 
karakter van de straat niet wordt aangetast. Het behoud van dit karakter verdient extra 
aandacht bij cultuurhistorisch waardevolle elementen. Het creëren van een binnenhof is enkel 
gewenst indien het perceel daartoe een voldoende groot oppervlakte heeft en er een open zicht 
is op het binnenterrein.  
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Groenstructuurplan gemeente Valkenswaard, juni 1998 
De gemeente Valkenswaard heeft voor de bebouwde kommen van Valkenswaard, Dommelen 
en Borkel en Schaft een Groenstructuurplan opgesteld. Het plan geeft een lange-termijn-visie, 
waarin de doelen en visies voor het openbaar groen zijn omschreven voor de komende 10 jaar. 
Er worden zeven hoofdzaken aangegeven die de gemeente wil bereiken met het 
Groenstructuurplan. Het betreft: 
- Het verbeteren en aanvullen van bomenlanen, zodat de samenhang in de groene structuur 

verbetert; 
- Het vernieuwen van perken en begraafplaatsen door nieuwe gebruiksmogelijkheden te 

scheppen en karakteristiek groen aan te leggen; 
- Het ontwikkelen en ontsluiten van het Dommeldalgebied om de hoeveelheid openbaar 

groen te vergroten; 
- Het verbeteren van de kwaliteit van de bomen en het overig groen in het centrum van 

Valkenswaard; 
- Het creëren van verbindingen tussen het openbaar groen in de kernen en het groen in het 

buitengebied; 
- Het opzetten van een meer buurt- en wijkgerichte aanpak door de gemeente voor het 

groen in de wijken; 
- Het opstellen van een eenduidig beleid voor de uitgifte van groen aan particulieren. 
 
De Eindhovenseweg is in het Groenstructuurplan één van de wegen waar het ontwikkelen van 
een bomenstructuur uitgangspunt is. Dit is wenselijk omdat de Eindhovenseweg een 
cultuurhistorisch en functioneel belangrijke weg is. In het noordelijke deel van de 
Eindhovenseweg, tot bij het plangebied, is een bomenstructuur aanwezig met platanen. In het 
zuidelijk deel ontbreekt dit. 
 
Welstandsnota, Beeldkwaliteit in het vizier 
Voor de gemeente Valkenswaard is een Welstandsnota opgesteld die als wettelijke basis dient 
voor het welstandsbeleid binnen de gemeente. Het plangebied ligt in welstandsgebied H 2.4: 
‘Historische bebouwingslinten Eindhovenseweg’ en heeft welstandsniveau 1. Gebieden met 
welstandsniveau 1 zijn van cruciale betekenis voor het functioneren en de identiteit van de kern 
als geheel.  
 
Het behoud van het karakter van de historische bebouwingslinten, in een lange reeks van jaren 
opgebouwd, is van belang voor het functioneren en de identiteit van de kern als geheel. 
Variatie en een geleidelijke verandering in het bebouwingsbeeld zijn kenmerkend. Vergaande 
ingrepen in plaatsing, schaal of vormgeving kunnen met het gevarieerde bebouwingsbeeld 
wijzigen in een verbrokkeld beeld. Het beleid is dan ook gericht op behoud en waar nodig, 
versterking van de ruimtelijke karakteristiek. Deze komt vooral tot uitdrukking in de zelfstandige 
plaatsing van de bebouwing, in het individuele en kleinschalige karakter van de panden. 
Verdichting en schaalvergroting door het dynamische karakter van de functie zijn slechts in 
beperkte mate mogelijk en zal met aandacht voor de specifieke ruimtelijke kenmerken van het 
historisch bebouwingslint, zoals openheid, doorzichten e.d. benaderd worden. Dit geldt voor 
de veranderingen in de openbare ruimte en die aan de panden. Nieuwe bebouwing zal wat 
betreft maat en schaal en ook wat betreft kleur- en materiaalgebruik in harmonie met de 
bestaande bebouwing ontworpen moeten worden. Scherpe contrasten worden vermeden. Een 
grote mate van terughoudendheid wordt betracht bij de toelating van bouwwerken als 
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reclame, luifels, puien, rolluiken, e.d. Deze zullen altijd ondergeschikt dienen te blijven aan het 
totale ruimtelijke en architectonische beeld van de omgeving.  
 
Van de gebiedsgerichte criteria zijn met name de onderstaande van belang: 
 
Relatie met de omgeving 
- Behouden en versterken van het ruimtelijk karakter van de linten dat is gebaseerd op de 

gegroeide kleinschaligheid, openheid en diversiteit van de linten met respect voor het 
historische profiel (breed versus smal, groen versus stenig, compact versus ruim, dorps 
versus stedelijk); 

- Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek van de bestaande bebouwing in de omgeving; 
- De parcellering, de positie en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing zijn 

richtinggevend bij nieuwbouw; 
- Verspringingen in de rooilijn blijven binnen de uitersten van de naast gelegen bebouwing; 
- Panden zijn gericht naar de openbare ruimte; 
- Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dienen als voorgevel te 

worden behandeld. 
 

Bouwwerk op zichzelf 
- De massa en vorm van nieuwbouw zijn zorgvuldig ingepast tussen de bestaande 

bebouwing; 
- De bouwhoogte bedraagt ca. twee lagen met kap (incidenteel drie lagen), afgestemd op 

de bouwmassa en kapvorm van de belendende omgeving; 
- Bebouwing van een grotere massa en hoogte dan de direct omringende gebouwen, dient 

op grotere afstand tot de weggrens gesitueerd te zijn; 
- De bestaande samenhang en afwisseling in vormgeving van de kappen in de omgeving 

dient te worden gehandhaafd; 
 

Detaillering 
- De geleding en ritmiek van de gevel zijn verticaal gericht en komt naar voren in 

gevelassen; 
- De onderpui en de bovengevel vormen een samenhangend geheel. De plaatsing van 

penanten en kolommen ondersteunen de gevelritmiek. 
- De onderzijde (plint) en de bovenzijde (goot of kroonlijst) geven een horizontale geleding 

en bakenen het gevelvlak af; 
- Bij nieuwbouw bepalen aardkleuren het aanzicht van de hoofdvlakken; 

 
Voor overige criteria wordt verwezen naar de welstandsnota. 
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Woningmarktonderzoek gemeente Valkenswaard 
De gemeente Valkenswaard en woningcorporatie Woningbelang hebben een 
woningmarktonderzoek laten uitvoeren onder inwoners van de gemeente om te bepalen hoe 
de woningbehoefte zich in kwantitatieve en kwalitatieve zin tot 2020 gaat ontwikkelen. Het 
onderzoek omvat tevens een advies voor woningbouwprogrammering en is op 23 juli 2009 
door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Belangrijke onderzoeksuitkomsten zijn: 
- Valkenswaard heeft grote aantrekkingskracht op gezinnen en ouderen. In de afgelopen 

jaren zijn met name jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar uit de gemeente vertrokken. 
- Tot en met 2025 groeit het aantal huishoudens met 7%, ondanks een verwachte lichte 

bevolkingsafname. De vergrijzing zet duidelijk in, gezien de groei van het aandeel één- en 
tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder. De sterkste relatieve groei vindt plaats bij 
huishoudens van 75 jaar en ouder. 

- De woningbehoefte tot 2020 wordt bepaald enerzijds bepaald door de verwachte 
huishoudensgroei (790 woningen) en anderzijds door het inlopen van het (eventuele) 
woningtekort (250 woningen). Daarnaast worden er 240 extra woningen toegevoegd die 
voortkomen uit eerdere afspraken in het regionaal structuurplan in het kader van regionale 
opvang. 

- Er ligt een forse opgave in de bouw van nultredenwoningen. In 2015 is de normatieve 
behoefte ongeveer 1.850 woningen, terwijl er nu naar schatting 554 nultredenwoningen 
aanwezig zijn. In veel gevallen is ook aanpassing in de bestaande woningvoorraad 
mogelijk. 

 
Vanuit het onderzoek worden de volgende kansmarkten herkend: 
- Er is een grote behoefte aan meer nultredenwoningen, zowel in huur- als koopsector. 
- Ook bij goedkope eengezinswoningen tot € 200.000,- en in de prijsklassen tussen             

€ 200.000,- en € 300.000,- is een sterke vraag aanwezig.  
 
Risicomarkten zijn: 
- Goedkope eengezinswoningen met een huur tot € 535,- vormen een potentieel risico. Dit 

komt voornamelijk omdat huishoudens in deze woningen een ander woningtype zoeken. 
De één- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder willen graag de stap maken 
naar ene nultredenwoning en bij de één- en tweepersoonshuishoudens is een sterke wens 
voor een koopwoning aanwezig. 

- Appartementen zonder lift vormen een risicomarkt. Deze appartementen zijn eigenlijk 
alleen nog maar in trek bij starters en dit komt voornamelijk vanwege de prijs. 
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Op basis van de onderzoeksuitkomsten wordt tot 2020 onderstaand programmavoorstel 
gedaan: 
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Verkeersbeleidsplan, Gemeente Valkenswaard, Goudappel Coffeng, 13 oktober 1997 
De gemeente Valkenswaard wordt in toenemende mate geconfronteerd met de negatieve 
gevolgen van het groeiende autogebruik. De leefbaarheid staat onder druk door hinder van 
rijdende en stilstaande voertuigen. Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de gemeente 
Valkenswaard een verkeersbeleidsplan opgesteld. Belangrijke uitgangspunten van het 
verkeersbeleidsplan zijn het verminderen van de verkeersdruk in het centrum en het beter 
benutten van de bestaande infrastructuur.  
In het beleid worden de volgende uitgangspunten gesteld: 
- concentreren van autoverkeer op stroom- en ontsluitingswegen; 
- streven naar grote verblijfsgebieden, waar het doorgaand verkeer uit geweerd is; 
- zoveel mogelijk gebruik maken c.q. beter benutten van bestaande infrastructuur; 
- ontwikkelen van een primair fietsnetwerk. 
 
Beleidsnota Parkeernormering Gemeente Valkenswaard 
In juni 2008 heeft de gemeente Valkenswaard parkeerbeleid vastgesteld, waarin voor elke 
locatie binnen de gemeente helder is gemaakt welke parkeernorm voor welk type 
voorziening/woning van toepassing is. Doel van het stellen van een parkeernorm is het 
voorkomen of oplossen van parkeerproblemen aan het begin van de planvorming. Door het 
hanteren van de normen ontstaat inzicht in de parkeerbehoefte en kan op voorhand een 
ruimtelijk, economisch en verkeerskundig kader worden geschetst. 
In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de parkeernormen en andere voorwaarden waaraan 
onderhavige gebiedsontwikkeling dient te voldoen. 
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Bebouwingsbeeld Eindhovenseweg 

Bebouwing plangebied 

Inrichting openbare ruimte  

Plangebied met huidige bebouwing 
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4 Bestaande situatie 

 

4.1 Ruimtelijke en functionele kwaliteit 

4.1.1 Ruimtelijke structuur 

De kern van Valkenswaard is, met ongeveer 20.000 inwoners, de grootste kern van de 
gelijknamige gemeente. De gemeente Valkenswaard is gelegen in het zuiden van de provincie 
Noord-Brabant, ten zuiden van Eindhoven. De gemeente grenst aan de zuidelijke zijde aan 
België.  
 
Het plangebied is gesitueerd op de hoek van de Eindhovenseweg, de Nieuwstraat en de 
Klinkerstraat ten noorden van het centrum van Valkenswaard. De Eindhovenseweg maakt deel 
uit van de oude lintstructuur. 
De bebouwing aan de Eindhovenseweg is gevarieerd vormgegeven. De bouwvolumes bestaan 
uit één tot twee bouwlagen met kap, met de nokrichting in hoofdzaak evenwijdig aan de weg. 
De bebouwing aan de Klinkerstraat is meer planmatig van opzet met aan de zuidzijde een rij 
met acht aaneengebouwde woningen in twee bouwlagen met kap en een traditionele 
baksteenarchitectuur. Aan de noordzijde heeft recent herstructurering plaatsgevonden 
bestaande uit een aantal twee-onder-één-kap woningen in twee bouwlagen met kap in een 
architectuur die aansluit bij de directe omgeving en de dorpse karakteristieken.  
 
De bebouwing in het plangebied bestaat uit een winkelpand met bovenwoning met oriëntatie 
op de Eindhovenseweg/Klinkerstraat en een kleine woning op het achterterrein aan de 
Klinkerstraat 22. Het hoofdvolume is opgebouwd in één bouwlaag met kap en heeft een rooilijn 
die schuin gesitueerd is ten opzichte van de andere panden aan de Eindhovenseweg. Deze 
gedraaide rooilijn benadrukt de bijzondere ligging van het gebouw aan een knooppunt van 
linten.  
De gevelopbouw is traditioneel in metselwerk uitgevoerd en springt in het oog door het witte 
schilderwerk in combinatie met een typerend mansardedak. Het pand is niet aangemerkt als 
beeldbepalend pand of monument.  
 
De openbare ruimte in de directe omgeving van het plangebied bestaat enerzijds uit de 
Eindhovenseweg met een rijweg met vrijliggende fietspaden begeleid door bomenrijen en 
anderzijds de Klinkerstraat en Nieuwstraat die een meer woonerfachtige inrichting hebben. Op 
de hoek Klinkerstraat / Nieuwstraat ter hoogte van het plangebied is een groenvoorziening 
gesitueerd met een boom die de bijzondere ligging en oriëntatie van de bebouwing versterkt.  
 

4.1.2 Functionele structuur 

De Eindhovenseweg is één van de oude linten van Valkenswaard. Deze worden gekenmerkt 
door variatie in functies. Woningen, bedrijven en winkels wisselen elkaar af. In de Klinkerstraat 
en Nieuwstraat is sprake van een woonomgeving met woningen in diverse typen.  
In het plangebied zelf is een winkelruimte aanwezig met een oppervlakte van ca. 105 m² (incl. 
kantoor, magazijn en opslagruimte). Boven de winkel zijn twee appartementen gesitueerd.  
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4.2 Fysieke milieuwaarden 

4.2.1 Water 

In het kader van de ruimtelijke procedure is er door AGEL adviseurs een watertoets uitgevoerd. 
In onderstaande volgt de daartoe opgestelde waterparagraaf. Voor de integrale rapportage 
wordt verwezen naar AGEL adviseurs, Watertoets Ruimtelijke ontwikkelingen ‘Klinkerstraat 22’ te 
Valkenswaard, d.d. 18 juni 2009. Deze is opgenomen als bijlage 1. 
 
In de nabije omgeving is geen open water aanwezig. In de Klinkerstraat en de Eindhovenseweg 
ligt een gemengd stelsel, beton met diameters van 1100 en 500 mm. Regenwater van de 
Klinkerstraat 22 wordt via dit gemengd stelsel afgevoerd. 
Om te bepalen of het infiltreren van het regenwater in de bodem van het perceel mogelijk is, 
zijn er enkele praktijkproeven naar de waterdoorlatendheid van de bodem uitgevoerd op 
locatie. Daarnaast is de diepere bodemopbouw beschreven aan de hand van TNO gegevens en 
zijn er grondmonsters uit de bodem van het perceel genomen om een zeefkromme te bepalen. 
Mede aan de hand van de TNO-gegevens en de zeefkromme is de K-waarde van de bodem 
geanalyseerd en gecontroleerd. Op basis van de berekende K-waarde behoort infiltratie niet tot 
de mogelijkheden. 
Door het waterschap is met behulp van het toetsinstrumentarium een berekening gemaakt van 
de benodigde bergingscapaciteit met infiltratie. Hierbij is er uitgegaan van een afvoercoëfficiënt 
van 1,33 l/s/ha. De uitkomsten van het toetsinstrumentarium zijn als volgt: 
-  Berging extreme neerslag T=10: 33 m³. 
-  Berging extreme neerslag T=100: 42 m³. 
De bovenstaande hoeveelheden dienen geborgen te worden in het plangebied, met een 
maximale peilstijging in de voorziening van 0,4 m bij een T=10 scenario en 0,5 m bij een T=100 
scenario. 
Voor verwerking van regenwater dienen binnen het plangebied maatregelen te worden 
genomen. Doordat verwerking niet mogelijk is d.m.v. infiltratie dient een bergingssysteem te 
worden aangebracht. Er wordt geadviseerd een gescheiden rioolstelsel aan te leggen en een 
bergingssysteem dat het volledige waterbezwaar kan bergen. Dit systeem dient voorzien te zijn 
van een leegloopvoorziening met knijpconstructie en overstortvoorziening.  
 
Op basis van de onderzochte geohydrologische gegevens van het plangebied is er een 
afweging gemaakt van toe te passen bergingsvoorzieningen. 
Gezien de stedenbouwkundige invulling en uitgangspunten van de gemeente wordt 
geadviseerd om een ondergrondse voorziening te realiseren in de vorm van een krattensysteem. 
Een voorbeeld van een krattensysteem is de “Wavin Q-bic kunststof units” met een bruto 
capaciteit van 0,41 m³ per unit. Voor 33 m³ (T=10) zijn circa 80 units benodigd. Per krat is er 
0,72 m² nodig, dit resulteert in een oppervlakte van 58 m² (0,72 m² x 78 units). Het 
krattensysteem kan worden gesitueerd onder de verharding. Dit heeft namelijk een oppervlakte 
van 160 m².  
De benodigde resterende 9 m³ in een T=100 situatie, kan eenvoudig tussen de stoepranden 
worden geborgen. 
 
Ten behoeve van het huishoudelijke afvalwater dient een afzonderlijke leiding aangelegd te 
worden voor de toekomstige woningen. Dit stelsel dient gedimensioneerd te worden op de 
toekomstige woningen die in het plangebied worden gebouwd.  
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4.2.2 Bodem 

Er zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd op het plangebied om de bodemkwaliteit ter 
plaatse vast te stellen. In het onderstaande volgen de resultaten en conclusies van elk van de 
onderzoeken. Deze zijn integraal opgenomen als bijlage 2. 
 
Verkennend bodemonderzoek Klinkerstraat 22, Lankelma Geotechniek Zuid b.v., 5 april 2006 
Daar koper, zink en PAK in de toplaag en lood in het grondwater de desbetreffende 
streefwaarden overschrijden dient de onderzoekshypothese, onverdacht, te worden verworpen. 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de 
aard en mate van de aangetroffen verontreiniging, alsmede de afwezigheid van humane 
risico’s, is nader onderzoek vooralsnog niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de eventuele bouwplannen in de 
toekomst. De gemeente is in het kader van de bouwaanvraag het bevoegd gezag. 
In het kader van dit onderzoek is niet specifiek gekeken naar het voorkomen van asbest in de 
grond. 
 
Om een eerste indruk te krijgen van de hergebruiksmogelijkheden van eventueel op de locatie 
vrijkomende grond is de “Ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet” aan de orde. Hiertoe 
zijn de verkregen analyseresultaten vergeleken met de kwaliteitsnormen zoals opgenomen in de 
genoemde vrijstellingsregeling. 
Bij deze vergelijking blijkt dat in de toplaag een aantal stoffen in een gehalte boven de 
samenstellingswaarde schone grond is aangetoond. Om deze reden zou eventueel vrijkomende 
bovengrond mogelijk kunnen worden beschouwd als “categorie 1” grond. Opgemerkt wordt 
dat het slechts een indicatieve toetsing betreft. 
Afhankelijk van de bestemming en toepassing kan bij de afvoer van de grond om een 
onderzoek conform het protocol uit het Bouwstoffenbesluit worden gevraagd. 
In het algemeen kan worden opgemerkt dat hergebruik van puin-/sintelhoudende grond vanuit 
civieltechnisch oogpunt zijn beperkingen kent. 
 
Verkennend bodemonderzoek Eindhovenseweg 141, Lankelma Geotechniek Zuid b.v., 23 november 
2007 
Daar koper, zink EOX en minerale olie in de toplaag de desbetreffende streefwaarde 
overschrijden dient de onderzoekshypothese, onverdacht, te worden verworpen. 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien 
het gehalte aan EOX in mm1 (6 mg/kgds) wordt aanbevolen nader onderzoek uit te voeren 
naar deze verhoging. Aanvullend onderzoek zou in eerste instantie bestaan uit het uitsplitsen 
van mm1 en de deelmonsters separaat op EOX te laten analyseren. Vervolgens kan het monster 
met het hoogste gehalte geanalyseerd wordt op het zogenaamde OCB/PCB pakket aangevuld 
met chloorbenzenen. Hieruit kan blijken om welke stof het gaat en of voor deze stof de norm 
wordt overschreden. Indien van toepassing kan in een vervolgtraject de omvang van de 
verontreiniging worden bepaald en geconcludeerd worden of er eventueel gesaneerd moet 
worden. 
 
In het kader van dit onderzoek is er geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar 
het voorkomen van asbest in de grond. In de vrijkomende grond worden echter geen 
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aanwijzingen aangetroffen die zouden kunnen duiden op het voorkomen van asbesthoudende 
materialen. 
 
Om een eerste indruk te krijgen van de hergebruiksmogelijkheden van eventueel op de locatie 
vrijkomende grond is de “Ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet” aan de orde. Hiertoe 
zijn de verkregen analyseresultaten vergeleken met de kwaliteitsnormen zoals opgenomen in de 
genoemde vrijstellingsregeling. 
Bij deze vergelijking blijkt dat in de toplaag EOX in een gehalte boven de samenstellingswaarde 
schone grond is aangetoond. Om deze reden zou eventueel vrijkomende bovengrond mogelijk 
kunnen worden beschouwd als “niet toepasbaar” grond. Opgemerkt wordt dat het slechts een 
indicatieve toetsing betreft. 
Afhankelijk van de bestemming en toepassing kan bij de afvoer van de grond om een 
onderzoek conform het protocol uit het Bouwstoffenbesluit worden gevraagd. 
 
Nader bodemonderzoek Eindhovenseweg 141, Lankelma Geotechniek Zuid b.v., 7 december 2007 
De op de locatie aanwezige verontreiniging van de grond met EOX is middels onderhavig en 
voorgaand bodemonderzoek, binnen de grenzen van het perceel, voldoende in beeld gebracht. 
De omvang van de verontreiniging wordt, binnen de perceelsgrenzen, geschat op kleiner dan 
25 m³. Gezien de mate en omvang van de verontreiniging met EOX in grond is er dan geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is hierdoor geen sprake van een 
noodzaak tot saneren. 
Indien een verontreiniging is ontstaan na 1987 is er sprake van de zorgplicht (artikel 13 Wet 
Bodembescherming). Aan de hand van het geheel aan onderzoeksresultaten kan niet exact 
geconcludeerd worden wanneer de verontreiniging met EOX is ontstaan. Geadviseerd wordt de 
verontreiniging te verwijderen zodra de huidige situatie gewijzigd wordt. In het kader van deze 
werkzaamheden is de gemeente het bevoegd gezag. 
 

4.2.3 Flora en fauna 

Door AGEL adviseurs is een quick scan flora en fauna uitgevoerd. In het onderstaande volgen de 
resultaten en conclusies van het onderzoek. Voor de integrale rapportage wordt verwezen naar 
AGEL adviseurs, Quick scan Flora en Fauna Planlocatie Klinkerstraat te Valkenswaard d.d. 4 mei 
2009. Deze is opgenomen als bijlage 3. 
 
Effecten van de ingreep 
In de omgeving liggen twee natuurdoeltypen die volgens de ecologische hoofdstructuur 
beschermd zijn. De ontwikkelingen in het plangebied hebben echter geen invloed op de 
natuurdoeltypen. De reden hiervoor is dat het plangebied te ver ligt van de natuurdoeltypen 
(ca. 300 meter). 
Op het terrein kunnen mogelijk broedvogels aanwezig zijn. De bomen en struiken op de 
percelen bieden mogelijkheid aan zangvogels om te nestelen. Alle inheemse vogels zijn 
beschermd door de Flora- en faunawet. Verstoring van broedende vogels en hun 
verblijfplaatsen (nesten) is verboden. De verstoring is te vermijden door buiten het 
broedseizoen te kappen en rooien. 
Het gebied biedt geen onderdak aan zoogdieren. Mogelijk te verwachten muizen vallen onder 
categorie 1 van de Flora- en faunawet. Voor deze categorie geldt een algehele vrijstelling voor 
ruimtelijke ingrepen. 
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Voor beschermde amfibieën, vissen, reptielen, ongewervelden en planten heeft het plangebied 
geen betekenis. Er zijn derhalve geen effecten op deze soorten te verwachten. 
 
Conclusies 
De voorgenomen ingreep zal geen negatieve dan wel te verwaarlozen effecten hebben op 
beschermde gebieden. 
Verstoring van broedvogels moet vermeden worden. Dit kan door de kap van stuiken en 
bomen buiten het broedseizoen te laten plaatsvinden. Overigens is van daadwerkelijk gebruik 
van de bomen en struiken door vogels geen aanwijzing gevonden. Tijdens het 
bronnenonderzoek is er contact geweest met de provincie Noord-Brabant betreft aanvullende 
natuurgegevens. Echter, van het plangebied zijn geen gegevens bekend, omdat het in een 
stedelijk gebied gelegen is.  
Vleermuizen zijn niet aangetroffen. Mochten er desondanks toch vleermuizen voorkomen dan 
dienen de volgende maatregelen getroffen te worden tijdens de sloop. Er zal voorzichtig en 
gefaseerd moeten worden gesloopt. Daarbij worden eerst de ingangen naar de verblijfplaatsen 
voorzichtig opengebroken zodat het microklimaat wordt verstoord en de dieren geen gebruik 
meer maken van het gebouw (dakpannen aan de voorzijde, boven de spouwmuur verwijderen). 
Eventueel aanwezige vleermuizen zullen hierdoor uit zichzelf vertrekken. De werkzaamheden 
dienen te worden begeleid door een ter zake kundige.  
Voor andere (aangetroffen) dieren- en plantensoorten zijn geen effecten te verwachten. 
 
Vrijstellingen en ontheffingen 
Ten aanzien van de categorie 1 soorten geldt een algehele vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen. 
Een ontheffing is niet nodig.  
Broedende vogels en hun nesten zijn beschermd. Overtredingen van de verbodsbepalingen van 
de Flora- en faunawet zijn te voorkomen door buiten het broedseizoen (15 maart-15 juli) te 
kappen of te slopen. 
 

4.2.4 Wegverkeerslawaai 

Door Physicon is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In het onderstaande 
volgen de resultaten van het onderzoek. Voor de integrale rapportage wordt verwezen naar 
Physicon, Nieuwbouw winkelruimte, 2 appartementen en 4 woningen aan de 
Nieuwstraat/Klinkerstraat te Valkenswaard Wet geluidhinder/Bouwbesluit, d.d. 24 november 2009. 
Deze is opgenomen als bijlage 4. 
 
In het onderzoek is een berekening gemaakt van de gecumuleerde geluidgevelbelastingen van 
de appartementen/woningen door het wegverkeer met standaardrekenmethode II 
overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006”. Daarnaast is een opgave 
gedaan van de bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de geluidgevel- en dakisolatie ter 
beperking van de geluidsoverlast door wegverkeerslawaai binnen de geluidbelaste 
verblijfsruimten, e.e.a. ten behoeve van de bouwaanvraag in het kader van het Bouwbesluit. 
 
De verstrekte gegevens van de relevante wegen (Eindhovenseweg, Klinkerstraat en Nieuwstraat) 
zijn conform opgave Gemeente Valkenswaard (emailbericht d.d. 21-07-2009) voor het 
prognosejaar 2020 inclusief reconstructie Eindhovenseweg. Alle drie de wegen zijn conform 
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opgave 30 km-wegen. Deze zijn conform de Wet geluidhinder gedezoneerd waardoor het 
bouwplan niet getoetst hoeft te worden.  
 
Hoewel er dus geen sprake is van een wettelijke zone rond de bovengenoemde wegen, dient 
ter voorkoming van strijd met een ‘goede ruimtelijke ordening’ ter bepaling van de benodigde 
geluidwering ook de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van de 30 km-wegen bepaald 
te worden. E.e.a. omdat wegen met een snelheid van 30 km/uur eveneens een hoge 
geluidbelasting kunnen opleveren. Derhalve zijn aan de hand van de door de gemeente 
verstrekte verkeersgegevens de gecumuleerde geluidgevelbelastingen berekend. 
Bij gevelbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde blijft, ook indien geen ontheffing tot 
een hogere waarde behoeft te worden verkregen, voor de te realiseren bestemming als vaste 
eis, dat de maximaal toelaatbare waarden in de verblijfsgebieden niet worden overschreden, 
een en ander conform Bouwbesluit. Extra geluidwerende voorzieningen aan de uitwendige 
scheidingsconstructies en zelfs een aangepaste indeling van de bestemming kunnen 
noodzakelijk zijn, e.e.a. in het kader van de ruimtelijke onderbouwing. 
 
Ter voorkoming van strijd met een goede ruimtelijke ordening is derhalve de gecumuleerde 
geluidbelasting bepaald. 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidgevelbelasting ter plaatse van 
zowel de appartementen als de woningen aan de Nieuwstraat/Klinkerstraat ten gevolge van het 
wegverkeer op de Eindhovenseweg, Klinkerstraat en Nieuwstraat de normaliter te stellen 
voorkeursgrenswaarde van 53 dB exclusief aftrek (= 48 dB inclusief aftrek) overeenkomstig 
artikel 110g van de Wet geluidhinder op enkele locaties overschrijdt. 
Indien de geluidbelasting bij appartementen/woningen hoger is dan 58 dB exclusief aftrek (=53 
dB inclusief aftrek) worden er normaliter door de gemeente aanvullende voorwaarden aan de 
woningen gesteld (bijvoorbeeld met betrekking tot de indeling en een geluidluwe gevel). 
De geluidbelaste appartementen en woningen hebben allen een geluidonbelaste achtergevel 
(waaraan verblijfsruimten zijn gesitueerd). Hiervoor is het wel noodzakelijk ter plaatse van het 
balkon van het appartement op de hoek (noordzijde) aan de straatzijde een (akoestisch) 
gesloten scherm hoog 1,2 m + vloerpeil te realiseren. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde 
aanvullende voorwaarden. 
 
Er wordt vanuit gegaan dat met het huidige bouwplan en uitgaande van de berekende 
geluidgevelbelastingen, voldaan wordt aan de eisen van een “goede ruimtelijke ordening” en 
dat er alleen nog in het kader van het Bouwbesluit eisen aan de geluidwering gesteld worden. 
Hierbij dient de geluidwering bij alle gevels met een gecumuleerde geluidbelasting > 53 dB 
exclusief aftrek bepaald te worden. 
In de rapportage worden aan de hand van berekeningen voorzieningen benoemd waarmee 
voldaan kan worden aan de gestelde eisen ten aanzien van de karakteristieke geluidwering 
(geluidgevoelige ruimten) en de ventilatie conform Bouwbesluit. 
 

4.2.5 Luchtkwaliteit 

In het kader van de planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan wordt 
aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op de 
luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van de nieuwe ontwikkeling, als ook de toetsing aan 
de 'Wet luchtkwaliteit' in beeld te worden gebracht.  
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De 'Wet luchtkwaliteit' is hierbij het wettelijke toetsingskader. De wet bevat grenswaarden voor 
luchtkwaliteit die uiterlijk in 2010 moeten worden bereikt. Conform de richtlijn van de EU 
gelden de grenswaarden voor de buitenlucht voor het gehele grondgebied van de lidstaten, 
met uitzondering van de werkplek. De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in 
algemene maatregelen van bestuur (amvb) en ministeriële regelingen (mr) die gelijktijdig met 
de 'Wet luchtkwaliteit' in werking treden. 
 
De luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor 
ruimtelijke ontwikkeling als:  
-            er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
-            een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 
-            een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;  
-            een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL 

(Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit), dat in werking treedt nadat de EU 
derogatie (verlening van de termijn waarbinnen luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten 
zijn) heeft verleend.  

 
In de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de 
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 
hebben op het begrip NIBM. Na verlening van derogatie (1 augustus 2009) is het NSL in 
werking getreden en is bij 3% van de grenswaarde sprake van een project in niet in 
betekenende mate.  
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, infrastructuur, 
kantoor- en woningbouwlocaties en activiteiten of handelingen) opgenomen die niet in 
betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing 
aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook indien aannemelijk 
gemaakt kan worden dat een gepland project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 
 
Voor de realisatie van woningen betekent dit dat bij projecten waarbij sprake is van één 
ontsluitingsweg er 1500 of meer woningen gerealiseerd worden, middels een projectsaldering 
moet worden aangetoond dat voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen. Voor projecten 
waarbij sprake is van twee of meer ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, is 
een ondergrens 3000 woningen van toepassing. De projectlocatie is gelegen nabij drie wegen, 
de verkeersverdeling van deze wegen is echter niet vergelijkbaar aangezien de intensiteiten van 
de Eindhovenseweg (23.444 mvt/ etmaal) aanzienlijk hoger is dan die van de Nieuwstraat (578 
mvt/ etmaal) en de Klinkerstraat (762 mvt/ etmaal). Om deze reden is de ondergrens van 1500 
woningen van toepassing. 

 
Voor voorzieningen in de vorm van commerciële ruimte is een dergelijke ondergrens niet 
beschikbaar.  
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Toets Luchtkwaliteit 
Voor onderhavig project is een indicatief stedenbouwkundig plan opgesteld. Het programma 
betreft de sloop van de bestaande bebouwing (waaronder een winkelpand van ca. 105 m²) en 
de realisatie van 6 woningen (waarvan 2 appartementen en 4 grondgebonden woningen) en 
ca. 100 m² tot 120 m² aan commerciële ruimte.  
 
Gesteld kan worden dat de verkeersaantrekkende werking van het project in vergelijking met de 
beleidsmatige ondergrens van 1500 woningen, dermate beperkt is dat logischerwijs gesteld kan 
worden dat de 3% grens nooit gehaald wordt. 
 
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat uitgaande van een worst-case scenario waar 
de bestaande verkeersaantrekking werking van de projectlocatie buiten beschouwing wordt 
gelaten, onderhavig project met de realisatie van 6 woningen en ca. 100 m² tot 120 m² aan 
commerciële ruimte niet een in betekenende mate toename van de concentratie veroorzaakt. 
Voor onderhavig project hoeft dan ook geen uitgebreid luchtkwaliteitsonderzoek met 
berekeningen uitgevoerd te worden. 
 

4.2.6 Milieuhygiënische aspecten bedrijven 

Navraag bij de gemeente (de heer S. Wedzinga) heeft uitgewezen dat in de nabije omgeving 
slechts één actieve inrichting aanwezig is. Dit betreft een bakkerij aan de Eindhovenseweg 132. 
De voorkeursafstand bedraagt volgens de VNG-brochure 30 meter in verband met geur. Het 
plangebied ligt daar met een afstand van 32 meter net buiten. 
Wat betreft de terugkerende detailhandel in het plangebied wordt een voorkeursafstand 
aangehouden van 10 meter in verband met geluid. Afhankelijk van de aard van de winkel zullen 
er naar alle waarschijnlijkheid geen belemmeringen zijn. Laden en lossen kan alleen zonder 
problemen plaatsvinden in de dagperiode, van 07.00 tot 19.00 uur.  
 

4.2.7 Externe veiligheid 

In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van 27 mei 2004, en tussen liggende wijzigingen 
tot 3 februari 2009 en de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen van 1 juli 2007, en tussen 
liggende wijzigingen tot 5 december 2008, houdende milieukwaliteitseisen voor externe 
veiligheid van inrichting milieubeheer Besluit externe veiligheid inrichting (BEVI) moet in 
gevolge artikel 5, onder lid 1, van voornoemd besluit, het bevoegd gezag bij ruimtelijke 
ontwikkelingen zoals genoemd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen hierbij toetsen. 
 
Het besluit gaat uit van categorale inrichtingen met een vaste afstand aan te houden voor de PR 
(plaatsgebondenrisico) en het GR (groepsrisico). Verder de niet categorale inrichting waarbij per 
bedrijfslocatie beoordeeld moet worden of deze invloed heeft op het te beoordelen plangebied. 
Ook hierbij moet de PR en de GR getoetst worden. 
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In het plangebied zijn in hoofdzaak woningen aanwezig zijnde kwetsbaar objecten in de zin van 
het besluit. Er zijn in het plangebied geen kwetsbare objecten aanwezig zoals 
bejaardentehuizen of andere objecten waarin zich minder zelfredzame personen bevinden.  
 
De in het plangebied gelegen kwetsbare objecten zijn niet gelegen binnen een PR en of GR 
contour of het effectgebied van een inrichting genoemd in het BEVI.  
 

4.2.8 Kabels en leidingen 

Er zijn in het plangebied geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig. Hiermee 
worden de grotere kabels en leidingen bedoeld die meestal gepaard gaan met een 
beschermingszone. Huisaansluitingen zijn wel aanwezig, maar in deze fase niet relevant en 
daarom niet nader onderzocht. 
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Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart 
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4.3 Historische kwaliteit 

4.3.1 Archeologie 

Wat betreft archeologie is per 1 september 2007 de nieuwe Wet Archeologische 
Monumentenzorg in werking getreden. Deze wet geeft aan dat een advies betreft het al dan 
niet uitvoeren van een verkennend archeologisch onderzoek op de locatie door de gemeente 
gegeven dient te worden. Navraag binnen de gemeente (de heer W. Coolen) heeft uitgewezen 
dat er geen noodzaak is om een verkennend archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit gelet 
op de omvang van de locatie en het feit dat de grond al aanzienlijk geroerd is. Om deze reden 
zal het zeer onwaarschijnlijk zijn dat er archeologische waarden in het gebied aanwezig zijn. 
 

4.3.2 Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden in de omgeving van het plangebied zijn aanwezig in de linten. Met 
name de Eindhovenseweg vormt een historisch geografische lijn met een zeer hoge waarde. In 
het ruimtelijk beeld zijn de kenmerken van de lintenstructuur hier nog goed zichtbaar door 
besloten gevelbeelden, traditionele bebouwing en de aanwezigheid van een bomenstructuur. 
Ook de Klinkerstraat en de Nieuwstraat zijn als historisch lint aangeduid, echter met een minder 
hoge waarde. Hier hebben op diverse plaatsen inbreidingen plaatsgevonden, waardoor de 
lintstructuur minder goed zichtbaar is geworden.  
Het plangebied is juist gelegen op de hoek waar verschillende lintstructuren samenkomen en 
neemt daarmee een bijzondere positie in. Herontwikkeling van het plangebied dient deze 
kenmerkende ligging te benutten en te versterken. 
 

4.3.3 Monumenten 

In en om het plangebied zijn geen rijks- en/of gemeentelijke monumenten aanwezig.  
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Gebiedsvisie Klinkerstraat 22/Nieuwstraat 1 
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5 Planbeschrijving 

 

5.1 Gebiedsvisie 

De huidige bebouwing in het plangebied is verouderd en zorgt door de zichtbaarheid van 
diverse aan- en uitbouwen voor een rommelig beeld in de Klinkerstraat. Herstructurering van 
het gebied dient te leiden tot een kwaliteitsimpuls die de karakteristieken van de omgeving 
versterkt. De belangrijkste ruimtelijke kenmerken van de omgeving zijn het lint van de 
Eindhovenseweg met hieraan gesitueerde besloten tot half-open bebouwing en specifiek ter 
hoogte van het plangebied het knooppunt van diverse linten. Zowel de Klinkerstraat als de 
Nieuwstraat maken deel uit van de historisch gegroeide structuur van Valkenswaard, waardoor 
het plangebied een bijzondere positie inneemt. Om deze karakteristieken te versterken wordt 
voor het plangebied als uitgangspunt gesteld om de hoeksituatie met een tweezijdige oriëntatie 
te benadrukken, bijvoorbeeld in gevelbeeld of bouwhoogte. Ook de iets gedraaide rooilijn 
vormt een verbijzondering in de structuur, omdat dit een afwijking in het bebouwingsbeeld van 
de Eindhovenseweg vormt en ruimte biedt aan een kleinschalig pleintje. 
De kwaliteit van de Klinkerstraat is reeds sterk verbeterd door bedrijvigheid te vervangen door 
woningbouw, waardoor een meer evenwichtig beeld ontstaat aan weerszijden van de straat. 
Het plangebied zelf kan daar echter ook een bijdrage aan leveren door het laten vervallen van 
de aanwezige bedrijfsbestemming en de toevoeging van woningen. Tezamen met de 
bestaande woningen aan de zuidzijde van de Klinkerstraat en het hoekpand aan de 
Eindhovenseweg dient de voorgevelrooilijn compleet gemaakt te worden door nieuwbouw op 
een juiste manier te positioneren. De schaal en ritmiek van de bebouwing aan de Klinkerstraat 
dient voortgezet te worden in de nieuw te realiseren bouwvolumes. 
In functioneel opzicht dient de huidige detailhandelsfunctie terug te komen op de hoek. Gezien 
het gevarieerde karakter van de Eindhovenseweg en de bijzondere locatie van het plangebied is 
een winkelruimte gepast. De overige ruimte wordt toebedeeld aan de woonfunctie. Om 
differentiatie in functie aan te brengen en voldoende volume mogelijk te maken, zoals ook in de 
huidige situatie, worden appartementen op de verdiepingen mogelijk gemaakt. 
De woningbouw aan de Klinkerstraat dient te bestaan uit grondgebonden woningen in 
aansluiting op de omgeving, waarmee woonkwaliteiten in de straat worden toegevoegd en het 
gebied geïntensiveerd wordt. 
 
Wat betreft het parkeren geldt als uitgangspunt dat de nieuwe parkeerdruk die met de 
ontwikkeling gepaard gaat op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Voor geclusterde 
parkeerplaatsen is ruimte aanwezig tussen de winkelruimte en de grondgebonden woningen. 
Deze ruimte dient echter op een passende manier ingekaderd te worden zodat geen ‘gat’ in de 
straatwand ontstaat. 
De openbare ruimte rond het plangebied bestaat enerzijds uit de pleinruimte aan de 
Eindhovenseweg. Deze dient behouden te blijven en eventueel heringericht te worden. 
Anderzijds is er de Klinkerstraat waarvoor de gemeente de intentie heeft om te komen tot 
herinrichting. Deze herinrichting zal verder vormgegeven worden na realisatie van onderhavig 
plan, zodat afstemming met de nieuwbouw kan plaatsvinden. Uitgangspunt is het realiseren 
van een informele woonstraat waarin voldoende parkeergelegenheid aanwezig is in de vorm 
van langsparkeerplaatsen. Een combinatie met bomen heeft de voorkeur om de straat een 
groene en vriendelijke uitstraling te geven.  
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Indicatief verkavelingsvoorstel  

Referentiebeelden gewenste architectuur 
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5.2 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor de ontwikkeling van de locatie gelden de volgende stedenbouwkundige en functionele 
randvoorwaarden: 
- Er kunnen 4 grondgebonden woningen gerealiseerd worden aan de Klinkerstraat en 2 

appartementen/maisonettes boven de winkel op de hoek;  
- De winkelruimte kan slechts beperkt in oppervlakte toenemen ten opzichte van de huidige 

situatie (+10%); 
- De woningen vallen allen binnen de categorie middelduur; 

 
- Het bouwvolume op de hoek dient wat betreft vormgeving en kleur- en materiaalgebruik 

aansluiting te vinden op de bestaande panden aan de Eindhovenseweg en Klinkerstraat; 
- Tegelijkertijd dient het bouwvolume het ruimtelijke beeld te verbijzonderen door de 

ligging op een knooppunt, door hoogwaardige architectuur en materiaalgebruik en 
eventueel een beperkt hoogteaccent; 

- De hoeksituatie wordt tevens versterkt door het toepassen van een tweezijdige oriëntatie; 
- De gedraaide rooilijn dient gehandhaafd te worden, zodat de kleinschalige pleinruimte 

aanwezig blijft; 
- De maximale bouwhoogte bedraagt twee bouwlagen met kap met een totale maximale 

bouwhoogte van 10 meter, eventueel met een beperkt hoogteaccent voor verbijzondering 
van het ruimtelijk beeld. 

 
- De grondgebonden woningen aan de Klinkerstraat dienen een voortzetting te zijn van het 

huidige bebouwingsbeeld aan deze straat; 
- De woningen dienen in een gelijke rooilijn met de bestaande woningen of beperkt 

terugliggend gebouwd te worden (maximaal 2 meter); 
- De maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen met kap; 
- Er wordt een traditionele jaren ’30 architectuur nagestreefd passend bij de reeds 

aanwezige architectuur in de straat. 
 

5.3 Beeldkwaliteit 

Voor de beeldkwaliteit van de bebouwing gelden de volgende uitgangspunten: 
- Bebouwing in traditionele jaren ’30 architectuur, waarmee aansluiting wordt gevonden op 

de architectuur in de Klinkerstraat; 
- Bij het hoekvolume dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de zijgevel grenzend aan de 

openbare ruimte. Ook aan deze zijde dient oriëntatie plaats te vinden; 
- Als kapvorm wordt het zadeldak voorgesteld met nokrichting evenwijdig aan de weg. Voor 

het hoekvolume is een samengestelde kap ook mogelijk; 
- Er dient een pannendak toegepast te worden in aansluiting op de omgeving en bij 

voorkeur in antraciet; 
- Gevels dienen opgetrokken te worden uit metselwerk in diverse samenhangende 

aardetinten; 
- In de detaillering kunnen andere materialen toegepast worden; 
- Er dient een verbijzondering in geveldetaillering, -geleding en/of -indeling plaats te vinden 

bij de gevel aan de Eindhovenseweg; 
- De architectuur van de bijgebouwen dient afgestemd te zijn op de hoofdgebouwen. 
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De vormgeving van de erfafscheidingen dient integraal meegenomen te worden in het 
ontwerp. Aan de voorzijde van de woningen dient een fysieke erfafscheiding bij voorkeur 
achterwege gelaten te worden ten behoeve van een soepele overgang naar het trottoir. Indien 
sprake is van een zijdelingse erfafscheiding grenzend aan de openbare ruimte dan dient deze 
mee-ontworpen te worden met de woning, bij voorkeur middels een combinatie van 
metselwerk en groen. 
Voor het overige gelden de eisen zoals geformuleerd in de Welstandsnota van de gemeente 
Valkenswaard.  
 

De geclusterde parkeerplaatsen aan de Klinkerstraat dienen uit het zicht ontnomen te worden 
door deze af te schermen middels een afscheiding. Tevens wordt hiermee voorkomen dat een 
opening in het gevelbeeld ontstaat. 
 

5.4 Verkeer en parkeren 

Wat betreft de parkeergelegenheid dient voldaan te worden aan de normen gesteld in de 
gemeentelijke beleidsnota parkeernormering, vastgesteld in juni 2008. De parkeernormen voor 
deze locatie zijn als volgt, gebaseerd op de ligging van het plangebied in ‘schil overloopgebied’  
 
Woningtype I:   1,7 parkeerplaatsen per woning 
Woningtype II:   1,6 parkeerplaatsen per woning 
Woningtype III:   1,4 parkeerplaatsen per woning 
 
In het verkavelingsvoorstel is sprake van 4 grondgebonden woningen in type II (2 of 3 aan 
elkaar gebouwde woningen) en 2 appartementen in type II (appartementen met een 
oppervlakte tussen 60 en 125 m² bvo). 
Omdat sprake is van sloop en nieuwbouw is de parkeernorm van toepassing op dat gedeelte 
waar functiewijziging heeft plaatsgevonden. De parkeerbehoefte van het ‘oude plan’ wordt in 
mindering gebracht op het nieuw plan. 
 
Dit leidt tot de volgende tabel om de parkeerbelasting te bepalen. 

 
Er worden in het verkavelingsvoorstel 7 parkeerplaatsen waarmee aan de gestelde 
parkeernormen voldaan wordt. 
 

Functie Aantal Grootte oud 
Grootte 
nieuw 

Parkeernorm 
(of verschil) 

Aantal 
parkeerplaatsen 

Winkel 1 100-120 m²  100-120 m²  - - 

Appartementen 2 50-55 m²  90-110 m²  0,2 0,4 

Woning type II 4 - - 1,6 6,4 

Totaal 6,8  
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6 Uitvoeringsaspecten 

 

6.1 Handhaving 

Toezicht en handhaving van een bestemmingsplan houden in de eerste plaats in, dat van 
overheidswege wordt gekeken op de naleving van de regelgeving. De gemeente inventariseert 
de uitkomsten van een dergelijk onderzoek en vormt zich een oordeel. Tenslotte beslist zij of er 
interventies in de vorm van maatregelen en acties nodig zijn. De praktische uitwerking is nader 
in dit hoofdstuk beschreven.  
 
Als een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld en op termijn een ander ruimtelijk 
rechtsregiem gaat gelden, dient de gemeente op een bepaald ijkmoment inzicht te hebben, 
wat er feitelijk aan bouwwerken in een gebied aanwezig is, hoe deze en de onbebouwde 
omgeving worden gebruikt.  
 
De rechtssituatie gaat specifiek een rol spelen als in het kader van toezicht en handhaving 
teruggegrepen moet worden op het overgangsrecht, zoals dat in het geldend 
bestemmingsplan is beschreven. Op grond van het overgangsrecht is met objectieve feiten vast 
te stellen hoe de rechtssituatie is en of er bouw- en of gebruiksregels zijn overtreden. Het geheel 
geeft duidelijkheid aan burgers en overheid over en weer. Het systeem biedt de gemeente de 
mogelijkheid, als het opleggen van een dwangsom geen zin heeft gehad, op te treden via de 
weg van bestuursdwang. Eventueel kan door inschakeling van justitie een procedure in gang 
worden gezet die gericht is op vervolging wegens het begaan van een strafbaar feit. Het betreft 
hier de activiteiten die in de planregels worden ingeleid met de zinsnede "het is verboden 
………". 
 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

De initiatiefnemer is financieel drager van het project. De gemeente beperkt zich tot het 
verlenen van planologische medewerking aan de uitvoering van het project en draagt geen 
verdere financiële risico’s voor de realisatie. 
 
De gemeente en opdrachtgever hebben een anterieure overeenkomst opgesteld waarin 
eventuele plankosten verzekerd zijn. Om deze reden is het niet noodzakelijk een exploitatieplan 
vast te stellen. 
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7 Juridische regeling 

 

7.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk bespreekt de wijze waarop het ruimtelijk en functioneel beleid voor het 
plangebied in het bestemmingsplan is vertaald. 
 
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en planregels, die vergezeld gaan van een 
toelichting. De verbeelding en de planregels zijn juridisch bindend. De toelichting maakt geen 
onderdeel uit van het juridisch plangedeelte. Wel fungeert de toelichting als interpretatiekader 
voor de uitleg van de planregels, indien hierover interpretatieverschillen blijken te bestaan. 
 
Het Besluit ruimtelijke ordening (per 1 juli 2008 tezamen met de Wet ruimtelijke ordening in 
werking getreden) stelt dat een bestemmingsplan één of meer verbeeldingen bevat. Dit plan 
kent één verbeelding. 
 
Als ondergrond voor de verbeelding is een kadastrale kaart gebruikt. De bestemmingen op de 
verbeelding zijn door kleuren en coderingen aangegeven. Daarnaast zijn ook de nodige 
aanduidingen opgenomen voor specifieke toepassingen. De bestemmingen en de 
aanduidingen op de verbeelding zijn getekend overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare 
BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008) en het handboek digitale bestemmingsplannen van de 
gemeente Valkenswaard (vastgesteld op 8 december 2009). De SVBP 2008 is de landelijke 
standaard waaraan bestemmingsplannen na 1 juli 2008 dienen te voldoen. 
 

7.2 Artikelsgewijze toelichting 

De opzet van de bestemmingsplanregels zijn gebaseerd op de standaardregels van de 
gemeente Valkenswaard, het Besluit ruimtelijke ordening en de SVBP 2008. In de navolgende 
tekst worden de regels artikelsgewijs toegelicht. Deze toelichting heeft enkel betrekking op 
eventuele bijzonderheden uit de diverse artikelen. 
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels bestaat uit: 
- Artikel 1 Begrippen 
- Artikel 2 Wijze van meten 
 
Artikel 1 Begrippen 
In dit artikel worden in de verdere bestemmingsplanregels gehanteerde begrippen nader 
omschreven om bij de toepassing duidelijkheid te geven aan betekenis en reikwijdte. 
 
ad 16 bouwperceel 
In feite is het bouwperceel het stuk grond, dat bij de beoordeling van een 
bouwvergunningsaanvraag moet worden aangemerkt als behorende bij de aangevraagde 
bebouwing. Let op: indien bij een woning een deel van een aangrenzende bestemming 
groenvoorziening bij de aanvraag is opgegeven als bouwperceel, dan dient deze aanvraag toch 
beoordeeld te worden zonder dit gedeelte. Meten dient beperkt te zijn tot de bestemming, 
waarvoor de regeling geldt. 
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Het begrip "Bouwperceel" kan nodig zijn om het toelaatbare bebouwingsareaal rechtvaardig 
per vestiging, per bedrijf, per beheerseenheid of per wooneenheid etc. te verdelen. Een op de 
plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming kan in bepaalde gevallen meerdere 
bouwpercelen omvatten. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij huurcomplexen die als 
eengezinswoningen in een rij gerealiseerd zijn. In dit geval moet aan het begrip perceel een 
andere betekenis worden toegekend dan normaal in het eigendomsrecht geldt. 
 
Artikel 2 Wijze van meten 
Dit artikel beschrijft de wijze van meten om bij hantering van sommige begrippen duidelijk te 
maken wat de uitgangspunten zijn om de maat te bepalen en hoe een en ander in praktische 
zin moet worden verklaard en toegepast. 
 
ad 2 goothoogte van een gebouw 
De hoogte van bouwvolumes reguleren kan op verschillende manieren. Traditioneel wordt 
hierbij in Valkenswaard het begrip goothoogte als belangrijke factor gehanteerd. De 
onderliggende gedachte is een mogelijke opbouw van bouwmassa's in een hoofdvolume met 
daarop mogelijk een secundair volume in de vorm van een kapconstructie of daarmee 
vergelijkbare dakafdekking. Vaak is het onderscheid tussen beide niet voor de volle honderd 
procent eenduidig.  
Met de goothoogte wordt beoogd de maximale hoogte van de basismassa te reguleren. De te 
toetsen hoogte moet dan ook plaatsvinden aan de hand van de goothoogte die representatief 
kan worden geacht voor de hoofdmassa. Ter illustratie zijn hieronder enkele voorbeelden 
geschetst. 

Bij aanbouwen/uitbouwen en bijgebouwen geldt in principe dezelfde filosofie.  
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Artikel 2 over de "Wijze van meten" sluit met een lid waarin is opgenomen, dat ondergeschikte 
bouwdelen bij het meten buiten beschouwing worden gelaten, mits aan een 2-tal voorwaarden 
wordt voldaan. Er is een niet-limitatieve opsomming gegeven van ondergeschikte bouwdelen. 
De reden van "buiten beschouwing laten" is gebaseerd op de volgende feiten. Om de 
contouren van de stedenbouwkundige massa te toetsen, zijn ondergeschikte bouwdelen die 
niet representatief zijn voor de massa en verschijningsvorm van een gebouw, van mindere 
betekenis. In deze context is het niet gerechtvaardigd om in de gegeven situatie van een 
maatoverschrijding te spreken die niet tolerabel is. 
Tot openbare ruimten worden de openbare weg en openbaar groen gerekend. Voor het 
garanderen van veiligheid dienen maatafwijkingen hier apart in beschouwing te worden 
genomen; een directe toelaatbaarheid is in deze gevallen minder gewenst. 
Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden om te mogen afwijken, kan in bepaalde 
gevallen de gemeentelijke bouwverordening soelaas bieden om met een voorwaardelijke 
ontheffing toch nog wat meer toe te laten. 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels bestaat uit: 
- Artikel 3 Detailhandel 
- Artikel 4 Tuin 
- Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied 
- Artikel 6 Wonen 
 
Artikel 3 Detailhandel 
Deze bestemming is gereserveerd voor detailhandel. Voor het begrip “Detailhandel” wordt 
verwezen naar artikel 1. Niet onder het begrip 'detailhandel' valt een cafetaria, afhaalrestaurant 
of bezorgcentrum. Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende begripsomschrijving in     
artikel 1 van de bestemmingsplanregels. 
Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Het maximum 
bebouwingspercentage aan aanbouwen en bijgebouwen gelegen op het zij- en achterperceel 
betreft 100%. 
Wonen is alleen op de verdieping(en) toelaatbaar en als zodanig apart op de verbeelding 
aangegeven.  
In deze bestemming is tevens een functieaanduiding “specifieke vorm van verkeer - 
parkeervoorziening” opgenomen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat een deel van de 
benodigde parkeerbehoefte hier opgevangen kan worden. De betreffende parkeervoorziening 
kan overkapt worden ten behoeve van het dakterras van de woningen. Indien hier voor 
gekozen wordt, wordt een dergelijke constructie gezien als een aanbouw en zijn derhalve de 
planregels voor aan- en bijgebouwen van toepassing. 
 
Artikel 4 Tuin 
De bestemming “Tuin” is bedoeld voor gronden die aan de voor- of zijkant van de woningen 
gelegen zijn. De voor “Tuin” aangewezen gronden zijn dan ook bestemd voor aanleg en 
instandhouding van tuinen, behorende bij de op de aangrenzende bestemming gelegen 
hoofdgebouwen. 
 
Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
toegestaan. Uitzondering hierop vormen de aanbouwen en zijaanbouwen die met een 
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maximale diepte van 1,5 meter zijn toegestaan (erkers). Tevens zijn op gronden met deze 
bestemming terreinafscheidingen en overkappingen toegestaan.  
 
Artikel 5 Verkeer – Verblijfsgebied 
Deze bestemming geldt voor wegen, straten en pleinen, waarop het verkeer zijn 
eindbestemming heeft. De gronden zijn primair bedoeld om er (als voetganger) enige tijd door 
te brengen en verder voor de ontsluiting van aanliggende of nabijgelegen percelen. Tevens is 
de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" bedoeld voor gestructureerd parkeren en verder ook 
voor zogenaamd aankledingsgroen als onderdeel van de straatinrichting, zonder dat sprake is 
van een grootschalige structurele groeninvulling. Daarnaast zijn er speelvoorzieningen 
toegestaan en objecten van openbaar nut, alsook dagrecreatie. 
   
Van de verkeersdeelnemers maken dus voetgangers een belangrijk deel uit binnen deze 
bestemming. De bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" onderscheidt zich in die zin van de 
bestemming "Verkeer" door het feit, dat bij "Verkeer" primair sprake is van gemotoriseerd en 
ander rijdend verkeer, dat zijn weg vindt in de verbinding tussen buurten en/of wijken.  
 
De bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" is daarentegen exclusief bedoeld als gebied waar 
voetgangers als verkeersdeelnemers een hoofdrol vervullen en/of waar centraal geparkeerd 
wordt binnen daartoe aangewezen vakken. Hier is de ruimtelijke belevingswaarde de 
achtergrond van bestemmingsdifferentiatie. 
 
Artikel 6 Wonen 
De bestemming “Wonen” maakt de bouw van grondgebonden woningen mogelijk. Met 
betrekking tot het bouwen worden enkele bouwregels geformuleerd. Het hoofdgebouw dient 
binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding “twee-aaneen” zijn 
enkel twee-aaneengebouwde woningen toegestaan. 
 
Het maximum bebouwingspercentage aan aanbouwen en bijgebouwen gelegen op het zij- en 
achterperceel betreft 50%, met dien verstande dat de gezamenlijke bebouwingsoppervlakte 
maximaal 75 m² bedraagt. Voor overkappingen zijn de bepalingen die gelden voor aan- en 
bijgebouwen eveneens van toepassing. In totaal mag dus 50% van het zij- en achterperceel 
gebruikt worden ten behoeve van aanbouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde (waaronder overkappingen). 
 
Het gebruik van een woning voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep vraagt 
nader aandacht. In de begripsbepalingen onder artikel 1 zijn deze thuisactiviteiten omschreven 
en nader ingekaderd. Onder bepaalde condities mag een aan-huis-verbonden beroep worden 
uitgeoefend. Ook beroepen als schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper 
worden daartoe gerekend, mits het zogenaamde eenmanszaken betreft. 
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels bestaat uit: 
- Artikel 7 Anti-dubbeltelbepaling 
- Artikel 8 Algemene gebruiksregels 
- Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 
- Artikel 10 Algemene procedureregels 
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Artikel 7 Anti-dubbeltelbepaling 
Dit artikel bepaalt dat gronden, die betrokken zijn bij (de uitvoering van) een bouwplan, niet 
nogmaals kunnen worden betrokken bij de beoordeling van een ander bouwplan. 
 
Artikel 8 Algemene gebruiksregels 
Dit artikel regelt het gebruik van de bebouwing en de gronden. 
 
Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 
Voor een 7-tal situaties biedt deze regeling uitkomst om af te wijken van de reguliere 
bepalingen van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij nadere 
eisen stellen. De belangen van waaruit die eisen worden gesteld, zijn ook nader opgesomd in 
dit artikel. 
 
Op deze algemene ontheffingsregeling kan een beroep gedaan worden, waar het gaat om 
bijvoorbeeld bepaalde overschrijdingen met 10%, voor het oprichten van bouwwerken ter 
wering van geluidhinder, voor gebouwtjes ten dienste van het verkeer of openbaar nut, voor 
antennes en zendmasten en voor bepaalde bouwwerken op of direct nabij de openbare weg. 
 
Artikel 10 Algemene procedureregels 
Dit artikel bevat de procedureregels voor ontheffingen en de wijzigingsbevoegdheden. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels bestaat uit: 
- Artikel 11 Overgangsrecht 
- Artikel 12 Slotregel 
 
Artikel 11 Overgangsrecht 
In dit artikel wordt gesproken over bouwwerken, die op het tijdstip van terinzagelegging van 
het bestemmingsplan bestaan, in uitvoering zijn, dan wel kunnen worden gebouwd. Het gaat 
hier om verleende bouwvergunningen op grond van de Woningwet vóór het tijdstip van 
tervisielegging van dit bestemmingsplan in het kader van de vaststellingsprocedure. 
 
Artikel 12 Slotregel 
Dit artikel geeft de titel aan de bestemmingsplanregels. 
 
 



  

 

50 



02309.002.01bp16  

 

51

8 Overleg en inspraak 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. 
Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties overleg over het plan moet 
worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Bovendien is het 
noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te 
kunnen geven (afhankelijk van de gemeentelijke inspraakverordening). Pas daarna kan de 
wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan van start gaan. 
 
 

8.1 Overleg 

Het bestemmingsplan is in het kader van vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit Ruimtelijke 
ordening voorgelegd aan de volgende instanties: 

- VROM-inspectie 
- Provincie Noord-Brabant 
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 
- Waterschap De Dommel 

 
SRE heeft in haar reactie verzocht een heldere relatie te leggen met het Regionale 
Woningbouwprogramma 2010-2020. Dit beleidsstuk is als onderdeel van het beleidskader in de 
toelichting opgenomen. 
 
Waterschap de Dommel heeft verzocht de waterparagraaf enigszins te wijzigen en in de 
juridische regeling specifieke aandacht te besteden aan waterhuishoudkundige voorzieningen 
zoals infiltratiekratten. Wijzigingen zijn conform het voorstel van het waterschap verwerkt. 
 
Het bestemmingsplan geeft de VROM-inspectie en de provincie Noord-Brabant geen aanleiding 
tot het maken van opmerkingen.  
 
 

8.2 Inspraak 

Aan onderhavig bestemmingsplan ligt een gebiedsvisie ten grondslag. Deze gebiedsvisie heeft 
vanaf 8 oktober 2009 voor een periode van 4 weken terinzage gelegen. Er zijn geen 
inspraakreacties ontvangen. Het college van B&W heeft de gebiedsvisie op 17 november 2009 
vastgesteld. 
Omdat er reeds een vastgestelde gebiedsvisie aanwezig is heeft geen inspraak plaatsgevonden 
bij het voorontwerp bestemmingsplan. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 13 mei tot en met 23 juni 2010 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
 
 




