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Raadsbesluit 

 
volgnummer : 13.071 
datum raad : 28 mei 2013 
agendapunt :  
onderwerp : Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aansluiting 

Kruisstraat n.a.v. bestuurlijke lus 
 
 
 
De raad van de gemeente Veldhoven; 
 
overwegende, dat het bestemmingsplan "'Aansluiting Kruisstraat" op 27 
september 2011 is vastgesteld; 
 
er tegen dit bestemmingsplan door 3 appellanten beroep is ingesteld; 
 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de gemeente bij 
tussenuitspraak van 10 april 2013 met nr. 201110983/1/T1/R3 heeft 
opgedragen om het bestemmingsplan met toepassing van de bestuurlijke lus 
opnieuw en gewijzigd vast te stellen; 
 
dat de met dit bestemmingsplan voorgestane ontwikkeling valt onder artikel 3.4 
van Bijlage I van de “Crisis- en herstelwet” en dat afdeling 2 van die wet daarom 
van toepassing is op dit besluit; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2013, nr. 
13.070;  
 
gelet op de Wet ruimtelijke ordening 
 
 
b e s l u i t : 
 

1. Het bestemmingsplan ‘Aansluiting Kruisstraat’ opnieuw en gewijzigd vast 
te stellen met inachtneming van de volgende aanvullingen: 

a. Op de verbeelding wordt ter plaatse van het weggedeelte tussen 
de nieuwe rotonde en de Zoom de aanduiding ‘as van de weg’ 
opgenomen overeenkomstig het ontwerptracé zoals opgenomen in 
paragraaf 3.2. van de toelichting; 

b. In de regels van het bestemmingsplan wordt aan artikel 4.1. 
toegevoegd: "De as van de weg dient gelegen te zijn ter plaatse 
van de aanduiding 'as van de weg', waarbij de weg uit maximaal 2 
rijstroken mag bestaan en de rijlijnen niet verder dan 3 meter van 
de as van de weg mogen liggen" 

c. Aan de begripsbepalingen worden de volgende begrippen 
toegevoegd: 
Rijlijn; lijn in het midden van een rijstrook. 

Rijstrook; een gemarkeerde strook van een rijbaan, die voldoende 
breed is voor rijdende voertuigen, met uitzondering van 
busstroken, op- en afritten, aansluitingen en opstelplaatsen.  
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2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen; 
3. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van 

het bestemmingsplan. 
  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 28 mei 2013 
 
 
 
 
 
mr. G.M.W.M. Wasser  drs. J.M.L.N. Mikkers 
griffier  voorzitter 
 
 


