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VERZONDEN 25SEi.2012 

Onderwerp 

Zienswijze ontwerp "Structuurvisie gemeente Roosendaal" 

Geachte raad, 

U heeft ons het ontwerp van de "Structuurvisie gemeente Roosendaal" 
toegezonden. De structuurvisie geeft een integraal beeld van het voorgestane 
beleid en de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. 

Alhoewel wij beseffen dat de structuurvisie een zelfbindend karakter kent, 
reageren wij graag op deze structuurvisie om daarmee aan te geven welke 
provinciale belangen bij de nadere uitwerking van de visie om aandacht vragen. 

Visie 
In de structuurvisie wordt in hoofdlijnen de voorgenomen ontwikkeling van het 
grondgebied Roosendaal beschreven. Ook wordt voor dit gebied het te voeren 
ruimtelijk beleid en globaal de wijze van uitvoering aangegeven. 
De volgende ruimtelijke ontwikkelingen zijn daarin opgenomen: 
Woningbouw, bedrijventerreinen en ontwikkelingen met betrekking tot zorg en 
recreatie gedurende de gehele periode (tot 2025). 
Daarnaast bevat de Structuurvisie doelstellingen, onder andere met betrekking 
tot strategisch voorraadbeheer van bedrijventerreinen en herstructurering van 
(incourante) kantoren. 

Datum 

20 september 2012 

Ons kenmerk 
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Uw kenmerk 

Contactpersoon 

A.J.J.M. Danen 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

en Handfiaving 

Telefoon 

(073) 681 26 32 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

E-mail 
adanen@brabant,nl 

P r o v i n c i a l e b e l a n g e n 

De hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 zijn vastgelegd 
in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening is op I januari 2011 in werking getreden. 
Voor de volgende thema's raakt uw visie of de toekomstige uitwerking daarvan 
provinciale belangen en zien wij aanleiding om op uw visie te reageren. 

T h e m a Zorgp l ich t v o o r ruimteii j ice k w a l i t e i t 

Voor uitbreiding buiten het bestaand stedelijk gebied is altijd een 
kwaliteitsverbetering van het landschap nodig. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
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Wij adviseren om in de structuurvisie op te nemen op welke manier zal worden 
omgegaan met artikel 2.1 en 2.2 uit de Vr. 

Thema Stedel i jke on tw i kke l i ng 

Zoals op pagina 26 is aangegeven wordt het zoekgebied voor stedelijke 
ontwikkeling na 2020, gelegen ten oosten van Roosendaal, op regionaal niveau 
bezien. Dit is een potentiële industriële locatie die concurreert en/of afgewogen 
moet worden met andere locaties in de regio, zoals bijvoorbeeld de 
Auvergnepolder in Bergen op Zoom. 
Verder constateren wij dat de ruimtelijke kwaliteit ten zuiden van Wouw, onder 
andere vanwege het bedrijfsterrein met omvangrijke, hoge kraanopslag, te 
wensen overlaat, vooral omdat daardoor het zicht op de kern en de kerktoren 
van Wouw vanaf het spoor en de weg wordt verstoord. Wij adviseren om de 
mogelijkheid van verplaatsing als doel in de Structuurvisie op te nemen. 

Thema Water 
Wij zijn van mening dat het aspect water erg onderbelicht is. Hoofdstuk 5.12 
bevat een erg summiere beschrijving daarvan. 
Als onderwerpen bij water zijn van belang: 
- water bij de ontwikkeling/ herinrichting van bedrijventerreinen met de focus 

op duurzaamheid en innovatie: spaarzaam omgaan met water. Wij verwijzen in 
dit kader naar de "Menukaart bedrijventerreinen provincie Noord-Brabant". 
- Toekomstige klimaatverandering: 

- hoe anticiperen op wateroverlast middels stedelijk waterbeheer; 
- warmte in de stad; principe cool city door middel van meer water en 

groen. 
- In dit kader ook waterveiligheid: afstemming met waterschap met betrekking 
tot regionale waterkeringen in het gebied. 

Datum 

20 september 2012 

Ons kenmerk 

C2084782/3276235 

Thema Niet-agrarische ru imtel i jke on tw ikke l i ngen buiten bestaand stedeli jk 
geb ied 

In deze Structuurvisie worden een aantal ontwikkelingen in het buitengebied 
genoemd die over het algemeen bij ons bekend zijn. Over een enkele 
ontwikkeling hebben waj al eerder een vooroverlegreactie gegeven, zoals het 
bestemmingsplan landgoed Heideburgh. De overige ontwikkelingen zoals 
landgoed Het Laag en Spreeuwenburg, doorontwikkeling hippisch centrum, 
landgoed Wouwse Plantage bevinden zich nog in de beginfase. 

Wij kunnen deze ontwikkelingen pas beoordelen aan de hand van de 
Verordening ruimte in de bestemmingsplan-fase, wanneer deze is voorzien 
van een adequate onderbouwing. De Structuurvisie is daarvoor te globaal. 

Verbee ld ing 

De windmolens staan niet in de legenda van de Integradekaart op pagina 3 
aangegeven. De omlegging A58 staat in de legenda rood aangegeven maar is 
op de kaart grijs/zwart. Het zoekgebied na 2010 zal waarschijnlijk 2020 zijn. 
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Het doel is om het zuidelijk deel van het buitengebied meer recreatief uit te 
bouwen, maar op de Integratiekaart ontbreekt de betreffende aanduiding. 
De aanduiding "landgoed" ter plaatse is waarschijnlijk abusievelijk daar 
opgenomen. Overigens is niet duidelijk wat met deze doelstelling (recreatief 
uitbouwen) wordt bedoeld. 

Datum 

20 september 2012 

Ons kenmerk 

C2084782/327Ó235 

Tot slot 

Met het ontwerp van de "Structuurvisie gemeente Roosendaal" wordt een 
belangrijke stap gezet voor een verdere ontwikkeling van Roosendaal op 
langere termijn. Wij verzoeken u bij het opstellen van de definitieve versie 
van de Structuurvisie en de latere uitwerking daarvan in bestemmingsplannen 
rekening te houden met bovengenoemde provinciale belangen. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze. 

I.A. van Beek, 
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling 
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