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agendapunt : 10 

onderwerp : Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' 

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, nr. 

18.113; 

 

overwegende dat:  

- het bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' met planidentificatienummer 

NL.IMRO.BP00031-0401 op 17 maart 2015 is vastgesteld; 

- het bestemmingsplan op 12 juli 2016 naar aanleiding van de tussenuitspraak 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 april 2016 

met toepassing van de bestuurlijke lus gewijzigd is vastgesteld met 

planidentificatienummer NL.IMRO.BP00031-0402; 

- de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 12 mei 2017 heeft 

besloten de beroepschriften gericht tegen het bestemmingsplan aan te houden 

in verband met de vragen die de Raad van State heeft gesteld over het PAS 

aan het Europese Hof van Justitie; 

- als geen rekening mag worden gehouden met het PAS significant negatieve 

effecten op vier habitattypen in het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote 

Heide en Plateaux niet kunnen worden uitgesloten; 

- er om die reden een ADC-toets is uitgevoerd; 

- de uitkomst van de ADC-toets aanleiding is het bestemmingsplan gewijzigd 

vast te stellen; 

- de met dit bestemmingsplan voorgestane ontwikkeling valt onder de Crisis- 

en herstelwet en dat afdeling 2 van toepassing is op dit besluit; 

 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, Algemene wet bestuursrecht, 

Wet natuurbescherming en de Crisis- en herstelwet; 

 

 

b e s l u i t : 
 

 

1. Het bestemmingsplan 'Kempenbaan-West’ gewijzigd vast te stellen met de 

volgende aanvullingen/aanpassingen: 

a. aan de toelichting en de regels de bij dit besluit behorende notitie 

'Addendum Passende Beoordeling Kempenbaan West met ADC-toets' als 

bijlage toevoegen; 

b. paragraaf 5.6.2 en paragraaf 5.6.3 van de toelichting van het 

bestemmingsplan aanpassen zoals opgenomen in de bij dit besluit 

behorende notitie ‘Aanpassingen toelichting paragrafen 5.6.2 en 5.6.3’; 

c. in de regels van het bestemmingsplan aan artikel 10.4.1. het volgende 

toevoegen: 
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'd. binnen de gronden met de bestemming ‘Verkeer’ gerealiseerde nieuwe 

infrastructuur mag niet worden gebruikt indien de compenserende 

maatregelen genoemd in de bijlage 'Compensatieplan' behorende bij de 

rapportage 'Addendum Passende Beoordeling Kempenbaan West met ADC-

toets' niet conform de daarin opgenomen planning zijn getroffen. De 

rapportage waarvan het ‘Compensatieplan’ deel uitmaakt, is als Bijlage 4 bij 

de regels van dit plan gevoegd.'.  

 

2. Het bestemmingsplan te voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.BP00031-

0403; 

 

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 30 oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  A.M. Demmers – van der Geest 

griffier  voorzitter 


