
aan de raad opsteller Peter van Boxtel

onderwerp Beantwoording vragen D66 afdeling Gemeente Sint-
Michielsqestel

datum 12 mei 2014
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Notitie van het College van B&W aan de raad

Op vrijdag 9 mei 2014 heeft de raadsfractie van D66 een aantalvragen gesteld over het
bestemmingsplan Beekveld dat op 15 mei 2014 door de Raad behandeld gaat worden.
Door middel van deze notitie worden de vragen beantwoord.

Vraag 1.
ln de diverse inspraakreacties worden veel zorgen geuit over de enkelvoudige aansluiting
van de wijk: alleen in noordoostelijke richting op de Hoogstraat. ln de beantwoording van
deze inspraakreacties wordt uitgebreid ingegaan op de capaciteit van deze aansluiting en
de Hoogstraat. Van die beantwoording hebben wij kennis genomen en deze is ons helder.

Echter, wij vragen ons af of er bij de totstandkoming van het voorliggende
bestemmingsplan ook onderzoek gedaan is naar een (tweede of vervangende) aansluiting
voor snelverkeer in zuid-westelijke richting, bijvoorbeeld via de weg Beekveld, de Enst of
Roijenborg/Uijlenborg, al dan niet in combinatie met de volgende fasen van het plan.

a. ls een dergelijk onderzoek tijdens de totstandkoming van dit plan gedaan?

b. Zo ja, wanneer is dit onderzoek gedaan (i), welke opties zijn onderzocht (ii) en wat waren
de uitkomsten hiervan (iii)?

c. Kunt u kort aangeven wat de belangrijkste ovenregingen waren op basis waarvan
besloten is om een dergelijke aansluiting niet op te nemen in het plan?

Er is voor fase 2 een ontsluiting gepland naar de straat Roijenborg als koppeling tussen de twee
wijken. Daarnaast komen er in fase 2 twee calamiteitenontsluitingen naar de straat Beekveld.
lndien noodzakelijk is er de mogelijkheid om deze calamiteitenontsluitingen of één van deze
calamiteitenontsluitingen te wijzigen in een normale ontsluiting.
Echter, dit heeft op dit moment niet de voorkeur, omdat:

1. De straat Beekveld is een straat dat vooral bestemmingsverkeer en recreatief
fietsverkeer genereert naar het natuurgebied De Aa en omstreken, met name via het
noordelijke deel van de straat Beekveld.

2. We willen voorkomen dat er een sluiproute ontstaat vanuit de Hoogstraat via de nieuwe
wijk naar de straat Beekveld om van daaruit naar de Runweg te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 40 o/o van de verkeersaanbod op de HoogstraaUSassenheimseweg
geen bestemmingsverkeer maar doorgaand verkeer is. Het centrum van Berlicum wordt nu
gebruikt als sluiproute, omdat de huidige N279 tijdens de spitsuren niet voldoende capaciteit
heeft.
Een en ander kan pas verder in beeld worden gebracht op het moment dat de N279 volledig
gereed. We zullen dan ook de ontwikkelingen t.a.v. verkeersaanbod op de HoogstraaV
Sassenheimseweg na het gereedkomen van de ombouwing van de N279 gaan monitoren.
lndien uit de monitoring blijkt dat er nog steeds veel niet bestemmingsverkeer gebruik maakt van
de HoogstraaVSassenheimseweg zullen hiervoor gepaste verkeersmaatregelen toegepast
worden.
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Vraag 2.
ln het voorliggende bestemmingsplan zijn een tweetal zones opgenomen met daarop een
wijzigingsbevoegdheid in het kader van de wet ruimtelijke ordening.
Hiermee wordt het, na goedkeuring van het bestemmingsplan, mogelijk dat het college van
B&W om, zonder tussenkomst van de raad en zonder de mogelijkheid tot verdere inspraak
van burgers, het bestemmingsplan voor beide gebieden wijzigt en daarmee dus invulling
geeft aan de volgende fasen van het plan Beekveld.

a. ls deze aanname correct?

Ja, dit is de normale gang van zaken omdat in het voorontwerpbestemmingsplan al duidelijkheid
is gegeven hoe fase 2 (qua woningbouw/infrastructuur/openbaar gebied) ingevuld gaat worden.
ln het voorontwerp is exact aangegeven wat het aantal woningen wordt, waar de locatie
(bouwstroken) van deze woningen is, waar het openbaar gebied komt met daarin de
infrastructuur (wegen/parkeerplaatsen, enz.)..
Alle onderzoeken behorende bij het vast te stellen bestemmingsplan zijn gebaseerd op het totale
plan en als zodanig voldoen deze zoweljuridisch, stedenbouwkundig als uitvoeringstechnisch.

ln het bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen over de wijze van deze invulling. De
eisen onder 19.1 (a) en (b) en 19.2 (a) en (b) hebben door de zinsnede "dient te passen in"
een subjectief toetsingskader. Daarvan kan derhalve gesteld worden dat de beoordeling
van deze eisen onderhavig is aan politieke meningsvorming.

b. Bent u het eens met deze stelling?

T.a.v. 19.1 a|19.2 a
Nee, het stedenbouwkundig karakteristiek is vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan.
Het betreffende Beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld door de Raad.
Daarnaast wordt elke bouwaanvraag nog door de Welstandscommissie beoordeeld of het past
binnen de kaders van het door de Raad vastgestelde Beeldkwaliteitsplan.

T.a.v. 19.1 bl19.2b
Nee, het woningbouwprogramma is en blijft de bevoegdheid van de Raad.
Elk jaar zal het uitvoeringsprogramma met daarin het woningbouwprogramma voorgelegd worden
aan de Raad. Hierdoor heeft de Raad altijd de mogelijkheid om het college hierop ter
verantwoording te roepen.

c. Zo ja, is dit een gebruikelijke bevoegdheid bij dergelijke nieuwbouwplannen?

Ja, het betreft sec uitvoeringstechnische aspecten, die middels van een door de Raad
vastgesteld Beeldkwaliteitsplan en beleid (Woonvisie/Uitvoeringsprogramma) door het college
ingevuld worden.
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d. ls er binnen onze gemeente eerder gebruik gemaakt van deze constructie in een
vergelijkbare situatie? (il Zo,ja, waar? (ii)

Wijzigingsbevoegdheden worden vrijwel altijd in een BP opgenomen. Meestal in de vorm van
algemene en/of locatie gebonden wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsbevoegdheden.
Wijzigingsbevoegdheden worden opgenomen, omdat het vooraf al duidelijk is wat de toekomstige
ontwikkeling zal zijn. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat de gemeente extra kosten heeft en
extra capaciteit moet inzetten voor een ontwikkeling die bekend is.

ln het BP Sint-MichielsgestelWest, het BP Hooidonk, het BP Centrumplan Sint-Michielsgestel,
enz. zijn zowel algemene als locatie gebonden wijzigingsbevoegdheden en afwijkings-
bevoegd heden opgenomen.

ln Jacobskamp zijn geen wijzigingsbevoegdheden opgenomen maar alleen een afwijkings-
bevoegdheid, dit heeft al geleid tot extra kosten voor de gemeente.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,
de secretaris, de burgemeester,
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