
 

 

  gemeente Eindhoven  

Inboeknummer          17bst01402 

Dossiernummer         17.43.651 

B&W beslisdatum      24 oktober 2017 
   

 

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan II Stratum binnen de Ring II 
(Kanaaldijk-Havenstraat)  
 

Inleiding 

In 2008 is bouwvergunning verleend voor het bouwen van woningen en kantoorruimten 

op de locatie van het voormalig Tapijtcentrum op de hoek Havensingel, Havenstraat en 

Kanaaldijk-Zuid. Nadien is de vergunning gewijzigd ten behoeve van het splitsen van 

zeven woningen in onder- en bovenwoningen. Het bouwplan is in 2014 verwerkt in het 

bestemmingsplan Stratum binnen de Ring II dat nu op deze locatie van kracht is. De 

vergunde ontwikkeling is niet in uitvoering genomen.  

 

Ondertussen zijn er echter andere inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van deze 

locatie die niet passen binnen de bouwregels van het geldende bestemmingsplan. Zo is 

de stedenbouwkundige structuur gewijzigd, zullen er vijf extra woningen gebouwd 

worden waardoor het totaal op 61 woningen komt en zijn de bouwvolumes aangepast 

ten opzichte van het vorige plan. Tussen initiatiefnemer CRA, gemeente, omwonenden 

en belangenvertegenwoordigers zoals TGE en de Henri van Abbestichting heeft over 

deze nieuwe ontwikkeling afstemming plaatsgevonden.   

 

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het 

bestemmingsplan noodzakelijk. Initiatiefnemer heeft voor deze ontwikkeling een 

aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ingediend en tevens 

verzocht de herziening van het bestemmingsplan in procedure te brengen. Daarbij heeft 

initiatiefnemer verzocht om de coördinatieregeling toe te passen voor de te nemen 

ruimtelijke besluiten (bestemmingsplanherziening en omgevingsvergunning) bij dit 

project.  

 

In voorliggend bestemmingsplan is het juridisch kader en de onderbouwing voor de 

beoogde ontwikkeling vastgelegd. Als gevolg van het wegverkeerslawaai van de 

Kanaaldijk Zuid dient door ons college tevens hogere grenswaarden te worden 

vastgesteld. Conform het verzoek is voor het bestemmingsplan en de 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen een gecoördineerde besluitvorming 

voorbereid op basis van de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening en de 

coördinatieverordening ruimtelijk beleid Eindhoven 2011 (vastgesteld door uw 

gemeenteraad op 20 december 2011). Dit betekent dat de procedures voor het 

bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen volgens één 

procedure tot stand komen.  
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De voorbereiding, bekendmaking en ter visie legging hebben tegelijkertijd 

plaatsgevonden. Alle ontwerp besluiten zijn gelijktijdig vanaf 31 augustus 2017 

gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Daarbij is de mogelijkheid 

geboden om zienswijzen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp  

omgevingsvergunning en het ontwerp besluit vaststellen hogere grenswaarden kenbaar 

te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Besluitvorming over de vaststelling van 

hogere grenswaarden heeft inmiddels al plaatsgevonden. 

 

Omdat in dit geval  de coördinatieregeling  wordt toegepast kan ons college daags na 

vaststelling van het bestemmingsplan de gevraagde omgevingsvergunning verlenen. 

Nadat deze gecoördineerde besluiten zijn genomen, is beroep mogelijk bij één instantie 

(anders meerdere instanties), namelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Hierdoor kan er aanzienlijke tijdwinst worden behaald. De beoogde 

ontwikkeling valt tevens onder de Crisis- en herstelwet. Dit leidt tot een kortere 

(beroeps)procedure waardoor het project sneller in uitvoering kan worden genomen. 

 

 Wettelijke taak 

Doelstelling 

Met dit bestemmingsplan wordt de planologische situatie gecreëerd voor de 

herontwikkeling van het terrein van het voormalig Tapijtcentrum aan de Kanaaldijk Zuid, 

Havensingel en Havenstraat. Op basis van het besluit kan de omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen ten behoeve van het woningbouwproject worden verleend. 

Voorstel 

1 het bestemmingsplan ‘II Stratum binnen de Ring II (Kanaaldijk-Havenstraat)’ 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-

bestand: NL.IMRO.0772-80282-0301.gml met de bijbehorende bestanden 

digitaal vast te stellen en waarbij voor de locatie van de geometrische 

planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de 

GBE versie 7 juni 2017 alsmede de afgeleide analoge verbeelding van het 

bestemmingsplan vast te stellen; 

2 geen exploitatieplan als vermeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 

vast te stellen; 

3 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘II Stratum binnen de Ring 

II (Kanaaldijk-Havenstraat)’ ten behoeve van de beoogde ontwikkeling aan te 

merken als een besluit als vermeld in artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet. 

Argumenten 

1.1. Het bestemmingsplan moet digitaal worden vastgesteld en gelijktijdig moet een 

analoge versie van het bestemmingsplan worden vastgesteld 

Een bestemmingsplan moet digitaal worden vastgesteld. Het bestemmingsplan is vóór 

de vaststelling digitaal raadpleegbaar via www.pilot.ruimtelijkeplannen.nl. Gelijktijdig met 

de digitale vaststelling van het bestemmingsplan moet een verbeelding daarvan op 

papier worden vastgesteld. 

 

http://www.pilot.ruimtelijkeplannen.nl/
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2.1 De wet verplicht tot het nemen van een besluit over het al dan niet vaststellen van 

een exploitatieplan. 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moet voor gronden waarop een bouwplan is 

voorgenomen zoals hier wordt beoogd, tegelijk met het bestemmingsplan een 

exploitatieplan worden vastgesteld. Op grond van het bepaalde in artikel 6.2.1a Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) hoeft dit niet te worden vastgesteld als het kostenverhaal van 

de grondexploitatie anderszins is verzekerd of indien er geen kosten hoeven te worden 

verhaald. Voor dit project geldt dat er een anterieure overeenkomst is afgesloten met de 

initiatiefnemer. Voor onderhavig bestemmingsplan hoeft derhalve geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. 

 

3.1 De raad dient te besluiten dat de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is.                           

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan betreft een besluit als vermeld in 

artikel 1.1 van de Chw ten behoeve van een ruimtelijk project behorende tot de categorie 

genoemd onder 3 van bijlage I van deze wet. Krachtens deze wet is bepaald, dat bij de 

besluitvorming over het bestemmingsplan en bij de bekendmaking van dit besluit dient te 

worden aangegeven dat de Chw van toepassing is. Tevens dient in de bekendmaking te 

worden vermeld dat in het beroepschrift de beroepsgronden moeten worden opgenomen 

en na afloop van de beroepstermijn deze niet meer kunnen worden aangevuld. 

Besluitvorming hierover leidt tot een kortere (beroeps)procedure waardoor het project 

sneller in uitvoering kan worden genomen. 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 

Kosten 

Voor dit plan is met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst opgesteld. De kosten 

worden op basis van deze overeenkomst verhaald op initiatiefnemer. 

Communicatie 

In het kader van de voorbereidingsprocedure heeft het ontwerp bestemmingsplan zowel 

digitaal als analoog voor iedereen ter inzage gelegen. Een analoog exemplaar van de 

ontwerp omgevingsvergunning heeft op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegen. 

Bekendmaking daarvan met de vermelding van de mogelijkheden voor het indienen van 

zienswijzen heeft via het plaatselijk weekblad Groot Eindhoven en de Staatscourant 

alsmede digitaal via de website van de gemeente www.eindhoven.nl. onder de rubriek 

Officiële Publicaties plaatsgevonden.  

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt in Groot 

Eindhoven, de Staatscourant en digitaal via de gemeentelijke website 

www.eindhoven.nl/bestemmingsplannen. In die bekendmaking staat dat het besluit en 

het bestemmingsplan digitaal beschikbaar zijn via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl en wat de beroepsmogelijkheden zijn.  

 

Gelijktijdig met de bekendmaking wordt de kennisgeving daarvan digitaal verzonden aan 

Gedeputeerde Staten. Tevens wordt het besluit met bijbehorende stukken digitaal aan 

Gedeputeerde Staten en aan het Rijk beschikbaar gesteld. Gelijktijdig met de 

http://www.eindhoven.nl/bestemmingsplannen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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terinzagelegging van het bestemmingsplan, liggen ook de samenhangende besluiten (de 

omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden) ter inzage. 

Planning en uitvoering 

Daags na vaststelling van het bestemmingsplan kan ons college de gecoördineerde 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verlenen. Het bestemmingsplan en deze 

omgevingsvergunning worden tegelijkertijd bekendgemaakt, waarna de beroepstermijn 

van zes weken aanvangt. Omdat hier de coördinatieregeling van toepassing is, worden 

deze besluiten als één besluit aangemerkt waartegen één beroepsgang (bij RvS) 

openstaat voor belanghebbenden. Op het besluit tot vaststellen van het 

bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat 

belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden hij 

aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen 

nieuwe/aanvullende beroepsgronden meer worden aangevoerd. In beginsel doet de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 maanden uitspraak. Het 

bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk indien na de 

beroepstermijn geen beroep is ingesteld. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: 

 

b Bestemmingsplan ‘II Stratum binnen de Ring II (Kanaaldijk-Havenstraat)’  

b Ontwerp-raadsbesluit 

 

a De bijlagen worden meegestuurd 

 De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer 

 

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

 

 

, secretaris. 
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Ontwerp  
   
Raadsbesluit  

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7; 

overwegende dat: 

- In verband met de voorgenomen bouw van 61 woningen op de locatie Kanaaldijk 

Zuid/Havenstraat/Havensingel het bestemmingsplan ‘II Stratum binnen de Ring II 

(Kanaaldijk-Havenstraat)’ is opgesteld en een  aanvraag om omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouwen in behandeling is genomen;         

- het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning conform het verzoek van 

aanvrager op basis van de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening en 

de Coördinatieverordening ruimtelijk beleid Eindhoven 2011 is voorbereid;  

- het ontwerp van het bestemmingsplan ‘II Stratum binnen de Ring II (Kanaaldijk-

Havenstraat)’ alsmede de ontwerp omgevingsvergunning gedurende de periode van 

donderdag 31 augustus 2017 tot en met woensdag 11 oktober 2017 voor iedereen 

ter inzage heeft gelegen en dat voor iedereen de gelegenheid open stond om tijdens 

deze periode naar keuze digitaal, schriftelijk of mondeling een zienswijze in te 

dienen; 

- binnen de gestelde termijn ten aanzien van deze ontwerp besluiten geen 

zienswijzen zijn ingediend;  

- is vereist, dat voor het bouwplan waarvoor onderhavig bestemmingsplan is opgesteld 

een exploitatieplan wordt vastgesteld tenzij het kostenverhaal anderszins is 

verzekerd; 

- een  exploitatieplan achterwege kan blijven omdat met initiatiefnemer een anterieure 

overeenkomst is afgesloten op grond waarvan het kostenverhaal is verzekerd; 

- op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is omdat de beoogde 

ontwikkeling een project betreft als genoemd in bijlage I van de Crisis- en herstelwet;  

gelet op de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Crisis- en 

herstelwet en de Coördinatieverordening ruimtelijk beleid Eindhoven 2011; 

 

besluit: 

 

1 het bestemmingsplan ‘II Stratum binnen de Ring II (Kanaaldijk-Havenstraat)’ 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-

bestand: NL.IMRO.0772-80282-0301.gml met de bijbehorende bestanden 

digitaal gewijzigd vast te stellen en waarbij voor de locatie van de geometrische 

planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de 

GBE versie 7 juni 2017 alsmede de afgeleide analoge verbeelding van het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen; 

2 geen exploitatieplan als vermeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 

vast te stellen; 

3 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘II Stratum binnen de Ring 

II (Kanaaldijk-Havenstraat)’ ten behoeve van de beoogde ontwikkeling aan te 

merken als een besluit als vermeld in artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet. 

 



 

 

 Inboeknummer          17bst01402 

 

  

 

 

6 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

 

 

 

, voorzitter. 

 

 

 

, griffier. 


